
Dobrý deň,  

Doprajte svojim deťom najlepší týždeň ich leta - pošlite ich na Letnú akadémiu Discover! 

Letná akadémia Discover je týždenný vzdelávací program pre aktívnych stredoškolákov a 

stredoškoláčky (minimálny vek 15 rokov, tohtoroční maturanti a maturantky sú stále vítaní) zo 

Slovenska, Česka, ale i celého sveta. Vaše dieťa si na Discoveri môže vyskúšať, aké je to študovať 

rozmanité vysokoškolské predmety pod vedením skúsených lektorov a lektoriek z československých, 

ale i svetových univerzít, akými sú Oxford, Cambridge, Yale alebo Harvard. Kurzy sú vedené 

interaktívne pomocou diskusii alebo experimentov a ich cieľom je predovšetkým rozvoj kritického 

myslenia a schopností. Vaše dieťa dostane príležitosť okúsiť svoj vybraný odbor, i štúdium na svojej 

vysnívanej škole, alebo vôbec zistiť, čo by po strednej škole chcelo robiť. Každý študent a študentka si 

vyberie kurzy podľa svojich preferencií zo širokej škály, počnúc trestným právom a medicínou cez 

výtvarnú tvorbu a kvantovú fyziku, až po experimentálnu ekonomiku a tvorbu hier. Okrem kurzov na 

Vaše dieťa čakajú tiež workshopy, založené na praktických schopnostiach, ako je napríklad meditácia 

alebo workshop ekonomickej gramotnosti a hospodárenia s peniazmi. 

Discover nie je len letná akadémia, ale aj komunita navzájom sa inšpirujúcich ľudí. Študenti sa počas 

roku môžu zúčastniť rôznych webinárov, Discover oddielov či mentoringu. Vďaka tejto skvelej 

komunite sa mnoho stredoškolákov a stredoškoláčiek na Discover rado vracia, či už ako študenti a 

študentky, alebo neskôr ako organizátori a organizátorky či lektori a lektorky. 

Veľmi nám záleží na tom, aby sa Discoveru mohol zúčastniť každý, kto má chuť spoznať niečo nové, 

bez ohľadu na jeho finančnú situáciu. Letná akadémia Discover je preto neziskový projekt a všetci 

členovia lektorského a organizačného tímu sú dobrovoľníci. Vďaka tomu je Discover cenovo dostupný 

(poplatok 260€ pokrýva celý týždenný program vrátane ubytovania a stravy). Všetkým študentom a 

študentkám tiež ponúkame štipendiá.  

Naše turnusy sa konajú počas celého augusta v rekreačných strediskách na Slovensku i v Čechách: 

#A NESMĚŘ (CZ): 30. 7. – 6. 8. 2022 

www.rekreacnistrediska.cz/strediska/nesmer 

#B SV. JAN POD SKALOU (CZ) - TEMATICKÝ TURNUS: 31. 7. – 7. 8. 2022 

www.svatojanskakolej.cz/prostory 

#C PLANINKA (SK):  7. – 14. 8. 2022 

www.planinka.sk/ 

#D SV. JAN POD SKALOU (CZ) - MEDZINÁRODNÝ TURNUS (celý program vrátane kurzov je 

po anglicky, za účasti medzinárodných študentov, študentiek a organizačného tímu): 7. – 14. 8. 2022 

www.svatojanskakolej.cz/prostory 

#E KŘIŽANOV (CZ): 21. – 28. 8. 2022 

www.rekreacnistrediska.cz/strediska/krizanov 

Ak Vás Discover zaujal, povedzte o ňom svojmu dieťaťu a pošlite mu link 

(https://www.facebook.com/events/1412653212502455?ref=newsfeed) na náš WEBINÁR, ktorý sa 

bude konať 24.3. o 19:00. Na webinári sa Vaše dieťa bude môcť stretnúť s bývalými účastníkmi a 

lektormi niektorých kurzov a získať odpovede na akékoľvek otázky. Viac informácií nájdete aj na 

našom webe:  http://discover.sk a o pandemických opatreniach Vás budeme informovať podľa vývoja 

pandémie. 
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V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 

S pozdravom za Letnú akadémiu Discover, 

Nika Kocúrová  a outreach tím.  (outreach@discover.sk) 
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