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Medzinárodná cena vojvodu  
z Edinburghu 



Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu založil v roku 1956 manžel britskej kráľovnej Alžbety II. princ Philip, 

vojvoda z Edinburghu (preto názov DofE – skratka Duke of Edinburgh), spoločne s nemeckým pedagógom 

veľkým propagátorom zážitkovej pedagogiky Kurtom Hanhom a vedúcim prvej úspešnej expedície na vrchol 

Everestu lordom Huntom. 

Prvotným cieľom programu bolo poskytnúť britským chlapcom, z ktorých mnohí prišli počas druhej svetovej 

vojny o svojich otcov, možnosť pracovať na sebe a venovať sa niečomu zmysluplnému, najmä v období medzi 

dokončením školskej dochádzky a nástupom na vojnu. Už dva roky po svojom založení bol program otvorený aj 

dievčatám a rýchlo sa rozšíril po celom svete. V roku 1980 sa posunutím horného vekového limitu na 24 rokov 

aj zmenou niektorých kritérií ustanovil program  tak, ako je známy dnes. 

História 



Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu  je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým 

ľuďom          vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, charakterové vlastnosti pre reálny život, 

naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.  

Program podporuje mladých ľudí v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, 

úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. 

Mladí ľudia si stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách, na ceste k ich splneniu posilňujú 

svoju zodpovednosť, vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba, získavajú nové zručnosti, užitočné pre 

ďalší akademický aj pracovný život. Stávajú  sa súčasťou medzinárodnej komunity. 

Na Slovensku program funguje od roku 2007 na British International School v Bratislave. Národná kancelária 

s cieľom rozšíriť program na celom Slovensku získala akreditovanú licenciu 30. marca 2016.  

Aktuálne DofE funguje v 12 organizáciách, zapojených je viac ako 170 študentov Slovenska.   

 

O programe 



Princípy programu 

Komplexný 

Dlhodobý 

Motivačný 

Personalizovaný 

Prestížny 

program je smerovaný na hlavné oblasti rozvoja mladých ľudí: od športu cez talent, 

dobrodružné expedície až po dobrovoľníckou pomoc ľuďom v núdzi a komunite. 

každý účastník si zadefinuje vlastné rozvojové ciele, ktoré bude počas programu plniť. 

prispieva k samostatnosti, k zvýšeniu kompetencií aj k rozvoju empatie a spoločenskej 
zodpovednosti.  Mladí ľudia si rozvíjajú tímovú spoluprácu a získavajú nové skúsenosti. 

program sa teší medzinárodnému uznaniu britskou kráľovskou rodinou. Za dosiahnutie cieľa sú 
mladí ľudia oceňovaní aj zo strany významných osobností. Program je uznávaný 
medzinárodnými školami, univerzitami i zamestnávateľmi ako známka kvality uchádzačov. 

program trvá od 6 do 24 mesiacov podľa úrovne a intenzity. 

mladí ľudia si sami stanovujú výzvy a úlohy, ktoré plnia. 

Rozvojový 



Motivovať všetky skupiny mladých ľudí vo veku 14 – 24 

rokov na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním 

overeného vzdelávacieho programu mať trvalý dopad na 

mladých ľudí a ich praktické zručnosti, spoločenskú 

zodpovednosť a šancu uspieť v živote.  

           

 

 

 

Čo je poslaním DofE Slovenska 



Generácia sebavedomých mladých ľudí zodpovedných za seba a svoje okolie. Lepší mladý 

človek je úspechom nielen pre seba, ale aj pre celé Slovensko. 

 

 

 

 

 

Aká je vízia DofE Slovenska 



Podmienky zapojenia do DofE 

vek 14 – 24 rokov 

zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít vo všetkých 4 oblastiach programu 

splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu 

 

    



Oblasti programu 

rozvoj talentu 
športová 
aktivita 

dobrovoľníctvo 
dobrodružná 

expedícia 



Úrovne programu 

    Aby bolo absolvovanie DofE pre mladých ľudí ozajstnou výzvou, je dôležité, aby si svoje ciele 

stanovovali individuálne a každý si nastavil jemu zodpovedajúcu latku. Ak bude pre účastníka 

dosiahnutie jeho cieľa príliš ľahké, nedosiahne dostatočné uspokojenie z jeho splnenia. Na druhej 

strane príliš ťažké výzvy by mohli účastníka od plnenia programu odradiť. Preto má program tri 

úrovne s odlišnou náročnosťou.                    

                              



Bronzová úroveň 

Určená je mladým ľuďom od 14 rokov, ktorí sa zapoja do 4 oblastí: rozvoj talentu, športová 

aktivita, dobrovoľníctvo, dobrodružná expedícia. Prvým trom aktivitám sa venujú minimálne počas 

3 mesiacov. Účastník si z nich vyberie najviac jednu, v ktorej si stanoví náročnejší cieľ, ktorému sa 

bude venovať o 3 mesiace dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať aspoň 2 dni a 1 noc. K získaniu 

Bronzovej ceny vojvodu z Edinburghu je potrebných minimálne 6 mesiacov. 



Strieborná úroveň 

    Určená je mladým ľuďom od 15 rokov, ktorí sa zapoja do 4 oblastí: rozvoj talentu, športová 

aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Prvým trom aktivitám sa venujú minimálne 

počas 6 mesiacov. Zároveň v jednej z nich si stanovia náročnejší cieľ a venujú sa mu o 6 mesiacov  

dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať aspoň 3 dni a 2 noci. Na získanie Striebornej ceny 

vojvodu z Edinburghu je teda potrebných minimálne 12 mesiacov.  

 



Zlatá úroveň 

   Určená je mladým ľuďom od 16 rokov. Účastníci programu sa v nej zapoja do celkom 5 oblastí: 

rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia a rezidenčný projekt. 

Prvým trom sa venujú minimálne po 12 mesiacov,  vyberú si z nich najviac jednu, v ktorej si 

stanovia náročnejší cieľ a tomu sa  venujú o 6 mesiacov dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať 

aspoň 4 dni a 3 noci, rezidenčný projekt minimálne 5 dní a 4 noci. K získaniu Zlatej ceny vojvodu     

z Edinburghu je teda potrebných minimálne 18 mesiacov.  



Rezidenčný projekt 

   Všade dobre, nielen doma. Počas rezidenčného projektu sa účastník zlatej úrovne programu 

zoznámi s novými kamarátmi v neznámom prostredí a venuje sa spolu s nimi zaujímavej                  

a zmysluplnej aktivite podľa svojho výberu. Rezidenčný projekt môže byť napríklad tábor, 

vzdelávací pobyt, výmenný zájazd alebo dobrovoľnícky projekt na Slovensku, ale aj v zahraničí. 



Patróni a podporovatelia DofE na Slovensku 

   Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky (podporovateľka) 

    Program DofE podporila osobnou účasťou na bronzovej a striebornej ceremónii DofE v Bratislave 

10. septembra 2019, kde podporila vyše 600 absolventov DofE, ktorí si vďaka účasti v programe 

rozvili svoju vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútornú motiváciu. Vo svojom príhovore spomenula, že 

“vytrvalosť je jedným z najlepších predpokladov úspechu, ” čím vyjadrila aj dôvod, prečo program 

DofE sama podporuje.  



           Michaela Musilová, marsonautka a zlatá absolventka DofE (patrónka) 
 
 
 
 
 

Je predsedníčkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, pôsobí ako pedagogička pre 

International Space University a tiež ako konzultantka pre niekoľko zahraničných firiem vo 

vesmírnom sektore. Michaela získala zlatú Cenu vojvodu z Edinburghu počas štúdia na vysokej 

škole vo Veľkej Británii. Michaela je veľmi vďačná, za všetku pomoc, ktorú dostala počas svojej 

kariéry. Preto bola veľmi rada, že cez DofE mohla aspoň niečo darovať späť komunite. 

 
 
 
 
 
 



Význam programu DofE 

  Program má celosvetový vplyv a je obohacujúci nielen pre mladých ľudí, ale aj pre organizácie 

a dobrovoľníkov, ktorí im pri plnení programu poskytujú svoju podporu. 

   Program môže do svojej ponuky zaradiť akákoľvek škola či organizácia pracujúca s mládežou 

od 14 do 24 rokov, bez ohľadu na sociálne či ekonomické pozadie mladých ľudí s ktorými 

pracuje. Program stojí na prepracovanej metodológii, založenej na princípoch zážitkovej 

pedagogiky, zároveň je dostatočne flexibilný, aby sa prispôsobil možnostiam každého 

regiónu, organizácie i mladého človeka. 

 



Prínosy programu pre mladých ľudí 

Rozvoj nových schopností, ktoré môžu v budúcnosti uplatniť nielen na trhu práce. 

Rozvoj schopnosti učiť sa z vlastných skúseností a zážitkov. 

Možnosť dosiahnuť vo svojom voľnom čase niečoho pozitívneho a konštruktívneho. 

Zvýšenie sebadôvery a sebavedomia. 

Rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za seba i za druhých. 

Rozvoj schopnosti pracovať v skupine. 

Rozvoj schopnosti efektívne plánovať a rozhodovať sa, byť zodpovedný a spoľahlivý. 

Vytvorenie si aktívneho postoja ku svetu okolo seba. 

Nájdenie nových záujmov, priateľov a príležitostí. 

Spoločenské ocenenie vynaloženého úsilia v podobe celosvetovo uznávaného certifikátu a jeho 

slávnostného odovzdania. 



Prínosy programu pre zapojených mentorov a organizácie 

Príležitosť podpory osobnostného rozvoja mladých ľudí pomocou rokmi 

osvedčeného  a celosvetovo zavedeného programu s merateľnými výsledkami a medzinárodnou 

prestížou. 

Možnosť v programe využiť činnosti, ktoré škola s mladými ľuďmi už v nejakej forme vedie. 

Ponúknuť mladým ľuďom vzdelávacie ciele, ktoré vychádzajú z ich vlastných záujmov a plánov. 

Produktívne organizovať voľný čas mladých ľudí a podporovať ich osobnú a spoločenskú 

zodpovednosť. 

Možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími organizáciami a školami. 

Možnosť podieľať sa na medzinárodných projektoch programu. 



Záštita programu DofE na Slovensku 

British Embassy Bratislava 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 

republiky 

Rada mládeže Slovenska 

Platforma dobrovoľníckych 
centier a organizácií 



Partneri DofE na Slovensku 

Československá 
obchodná banka 

Karpatská nadácia 

Nadácia Orange 

Nadácia 
Slovenskej 
sporiteľne 

Tatra banka 

TESCO nadačný 
fond 

TELECOM 

UNIQA 
Nadácia 

Všeobecnej 
úverovej banky 

Východoslovenská 
distribučná 

Západoslovenská 
distribučná 



Firemné partnerstvá 

Dofe má za cieľ spolupracovať s firmami, ktorým ponúka unikátnu kombináciu benefitov: 

• Hľadanie potenciálnych zamestnancov - identifikácia a zviditeľnenie sa v očiach potenciálnych 

zamestnancov. 

• Rozvoj talentov vo firme (Leaders of Tomorrow) možnosť zapojiť starších zamestnancov firmy ako 

vedúcich programu DofE, ktorí budú poskytovať program na partnerskej škole.  

• CSR (corporate social responsibility – spoločenská zodpovednosť firiem) – partnerská firma môže 

zlepšovať kvalitu vzdelávania na Slovensku pridaním programu DofE do svojho CSR portfólia. 



Podpora DofE Slovensko 

Podpora programu je príležitosťou: 

• Prispieť k pozitívnej zmene v spoločnosti - program vedie mladých ľudí k zodpovednosti za seba 

i druhých a k proaktívnemu prístupu k dianiu okolo seba. 

• Dať mladým ľudom šancu na uplatnenie - programe rozvíja dôležité kompetencie a charakterové 

vlastnosti mladých ľudí, ktoré im pomôžu uspieť v živote a nájsť svoje miesto 

v spoločnosti        a na pracovnom trhu. 

• Spojiť sa s ďalšími osobnosťami, ktorým záleží na rozvoji Slovenska. 

 



Možnosti podpory 

venovanie    
2 % daní 

finančná 
podpora 

materiálna 
podpora 

investovanie 
svojho času 



Absolventi rozvojového programu DofE 

    Adam Bahelka z Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín. Pol roka aktívne makal na svojej 

kondičke, aby úspešne absolvoval Spartan Race. „Fyzicky ani silovo som sa k takýmto pretekom 

vôbec neblížil. Keď som prvýkrát počul o Spartan Race, pomyslel som si že ľudia, ktorí tam idú, sú 

úplní blázni. Myslím si to dodnes a teda asi aj ja som už jedným z nich,“ úsmevne priznáva 

stredoškolák. Okrem toho sa 19-ročný študent začal intenzívne venovať záchrane včiel na 

Slovensku, či zvládol náročnú expedíciu v lese.  Adam získal strieborné ocenenie DofE.   



Alec Borový z Gymnázia Dubnica nad Váhom dosiahol obrovský úspech.  Ako 16 ročný má na 

konte úspech, ktorý určite ovplyvní jeho budúcu kariéru. Jeho minimalistická snímka sa totiž 

dostala medzi top fotografie roka, ktoré vyberá komunita VSCO. VSCO je aplikácia a zároveň 

sociálna sieť, ktorá združuje milovníkov fotografie. Ide vlastne o aplikáciu na fotenie, 

editovanie a zdieľanie fotiek.  



Karolína Kiripovská mladá študentka z Bánoviec nad Bebravou si v rámci programu DofE nastavila 

tri odvážne ciele, ktoré úspešne naplnila. Šesť mesiacov odbúravala svoj komplex z hudobného 

“hluchu”, na parkúrovom jazdení začala skákať do výšky, pred ktorou mala na začiatku rešpekt,     

a za pomoci troch kamarátov dobrovoľne upravila školský dvor.  Získala medzinárodné ocenenie – 

bronzovú medailu.  



Martin Matešeje zo Strednej odbornej školy Partizánskeho. Ako strojár vyrobil dizajnové 

topánky tradičnou starodávnou technikou kašírovania, ktorá má pôvod v 15. storočí v Ázii.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Okrem kašírovania sa zdokonaľoval v hokejbale: dostal sa do úzkeho výberu tímu na 

Majstrovstvách Slovenska. V rámci splnenia cieľa v dobrovoľníctve išiel tiež na hranu 

svojej komfortnej zóny, keď sa venoval seniorom v domove dôchodcom. “Hrávali sme im 

s kamarátom na gitaru a zabávali ich obľúbenou hru bingo a musím povedať, že som sa 

aj ja dobre bavil.”  



Použité zdroje: 
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https://www.dofe.sk/sk/firemne-partnerstva 

https://www.dofe.sk/sk/pribehy-a-odporucania/ 

 

 

 


