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Táto podporná príručka má slúžiť Vedúcim programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghupri koordinácií programu 

a vedení účastníkov na Miestnom centre. Ponúka inšpiráciu pri hľadaní aktivít pre účastníkov programu v jednotlivých 

oblastiach a pri nastavovaní cieľov jednotlivých aktivít. 

 

Dôležitou schopnosťou Vedúceho programu je mentorovať, dávať spätnú väzbu a motivovať účastníka pri jeho ceste 

programom. Okrem praktických rád v týchto oblastiach popisuje praktická príručka aj ročný cyklus programu na Miestnom 

centre a oblasti spolupráce s partnermi Národnej kancelárie. 

 

Naša vízia 

 

Generácia sebavedomých mladých ľudí zodpovedných za seba a svoje okolie. Lepší mladý človek je úspechom nielen pre 

seba, ale aj pre celé Slovensko. 

 

Naše poslanie 

 

Chceme motivovať všetky skupiny mladých ľudí vo veku 14 – 24 rokov, aby na sebe komplexne pracovali. Sprostredkovaním 

overeného vzdelávacieho programu chceme mať trvalý dopad na mladých ľudí a ich praktické zručnosti, spoločenskú 

zodpovednosť a šancu uspieť v živote. 

 

 

O programe 

 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 – 24 rokov šancu 

rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote. 
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ZÁKLADNÝ RÁMEC MEDZINÁRODNEJ CENY VOJVODU Z  EDINBURGHU 

 

Programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghusa môže zúčastniť ktokoľvek vo vekovom rozpätí 14 – 24 rokov. 

Program je poskytovaný Miestnymi centrami a Nezávislými centrami programu = certifikovanými inštitúciami/organizáciami 

pracujúcimi s deťmi a mládežou. 

Program nie je: 

 organizáciou pre deti a mládež, 

 súťaž s ostatnými, súťaž o peniaze. 

Program má tri úrovne: Bronzovú, Striebornú a Zlatú. Každá z úrovní má odlišnú obťažnosť, stanovený minimálny vek 

účastníka a dĺžku trvania (viď tabuľkana strane 4). Ďalšie dôležité informácie: 

 Je možné začať s programom priamym vstupom do ľubovoľnej úrovne (odporúča sa začať s najjednoduchšou, 

a teda Bronzovou úrovňou). 

 Záujemca, ktorý má menej ako 14 rokov, môže program začať plniť po dohode s Nadáciou (kontaktujte Národnú 

kanceláriu). 

 Ak účastník nemôže dokončiť program z vážnych dôvodov (zdravotných, rodinných) pred svojimi 25. narodeninami, 

po dohode s Národnou kanceláriou a Nadáciou je možné dobu pre plnenie programu predĺžiť. 

V každej z úrovní programu sa mladý človek venuje aktivitám v 4 oblastiach: 

Rozvoj talentu 

Každý v sebe skrýva iný talent. V našom programe sa preto každý účastník sám rozhodne, čo chce zlepšiť, alebo sa venuje 

tomu, čo ho najviac baví. Možností je veľa – hra na hudobný nástroj, jazyky, keramika, podnikanie, IT, prírodné vedy alebo 

nejaká technická zručnosť. 

Športová aktivita 

Športom k zdraviu a pohode. V tejto oblasti programu mladý človek zlepšuje svoj športový výkon, fyzickú kondíciu, spozná 

radosť z pohybu a naučí sa dbať na zásady zdravého životného štýlu. Môže sa venovať tímovému športu a pri tom získať 

nových kamarátov, alebo si zvoliť individuálny šport. 

Dobrovoľnictvo 

Celý život dávame a dostávame. Dobrovoľníctvo je jedným zo spôsobov, ako dávať a dostávať zároveň. Účastníci programu 

sa pri ňom zoznámia s ľuďmi, ktorých by inak pravdepodobne nestretli, a naučia sa empatii, tolerancii a trpezlivosti. Naučia 

sa byť zodpovednejší a užitoční pre spoločnosť.  

Dobrodružná expedícia 

Za hranice bežných zážitkov. Dobrodružná expedícia je výzva k prekonaniu obáv z neznámeho a príležitosťou vyraziť 

s partiou na niekoľko dní objavovať zaujímavé miesta na Slovensku a v zahraničí. Môže pršať, môže snežiť, ale dobre 

pripravenú skupinu nič také neprekvapí. 

V Zlatej úrovni musí účastník naviac absolvovať piatu aktivitu v oblasti: 

Rezidenčný projekt 

Mladý človek počas Rezidenčného projektu zotrvá určitý čas v cudzom prostredí (najmenej päť dní a štyri noci v rade), 

zoznámi sa s novými ľuďmi a spoločne sa venujú zmysluplnej aktivite. Rezidenčný projekt môže byť napríklad tábor, 

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

Min. 
trvanie 
celej 
úrovne 

Športová 
aktivita 
(trvanie) 

Rozvoj 
talentu 
(trvanie) 

Dobrovoľníctvo 
(trvanie) 

Naviac... Dobrod
ružná 
expedíc
ia 

Bronz 14 
rokov 

6 
mesiacov 

3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace Všetci účastníci musia splniť 
ďalšie 3 mesiace v oblasti 
Športová aktivita alebo Rozvoj 
talentu alebo Dobrovoľníctvo 

2 dni / 
1 noc 

Striebro 15 
rokov 

12 
mesiacov 

6 mesiacov 6 mesiacov 6 mesiacov Účastníci bez bronzového 
certifikátu musia splniť ďalších 
6 mesiacov v oblasti Športová 
aktivita alebo Rozvoj talentu 
alebo Dobrovoľníctvo 

3 dni / 
2 noci 

Zlato 16 
rokov 

18 
mesiacov 
 

12 mesiacov 
 

12 mesiacov 12 mesiacov Účastníci bez strieborného 
certifikátu musia splniť ďalších 
6 mesiacov v oblasti Športová 
aktivita alebo Rozvoj talentu 
alebo Dobrovoľníctvo 

4 dni / 
3 noci 

V zlatej úrovni musia účastníci naviac absolvovať Rezidenčný projekt v dĺžke 5 dní + 4 noci  

 

Za úspešné absolvovanie zvolenej úrovne programu (tj. splnenie aktivít vo všetkých 4 oblastiach, v Zlatej úrovni aj 

Rezidenčný projekt), prináleží mladému človeku Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu príslušnej úrovne. 

 

STRUČNÁ HISTÓRIA PROGRAMU  

 

Program DofE založil v roku 1956 manžel britskej kráľovnej Alžbety II. princ Philip, vojvoda z Edinburghu (HRH TheDuke of 

Edinburgh -preto sa používa často skratka DofE) spolu s nemeckým pedagógom a veľkým propagátorom zážitkovej 

pedagogiky Kurtom Hahnom a vedúcim prvej úspešnej expedície na vrchol Mount Everest lordom Johnom Huntom. 

Program DofE je uznávaný ako prestížny vzdelávací program pre mladých ľudí a využívajú ho organizácie, ktoré sa venujú 

mládeži po celom svete. Je preto dôležité, aby bol program pre mladých ľudí aj naďalej zaujímavý a prínosný, a aby im 

dodával silu prekonávať všetky ťažkosti, ktorým v živote čelia, a aby mal pozitívny vplyv na nich samotných, ako aj na 

komunity, ktorých sú súčasťou. 

Prvotným zmyslom programu bolo poskytnúť britským chlapcom možnosť pracovať na sebe a venovať sa niečomu 

zmysluplnému, najmä v období medzi dokončením školskej dochádzky a nástupom na vojnu. Už dva roky po jeho založení 

bol program otvorený aj predievčatá a rýchlo sa rozšíril po celom svete. Od roku 1980 má program podobu, v akej ho 

poznáme dodnes. 

Na Slovensku program funguje od roku 2007 na British International School v Bratislave a od konca roku 2014 pracoval tím 

nadšencov zo vzdelávania s podporou lídrov z biznisu na otvorení Národnej kancelárie na Slovensku. Slovenská Národná 

kancelária s pomocou TheDuke of Edinburgh’s International Foundation v Londýne pilotne testovala program od júna 2015 

do júna 2016 v 10 organizáciách v Bratislave a okolí. 

 

Od 31. 3. 2016 sme sa stali licencovanou Národnou kanceláriou na Slovensku. Pre kolegov z TheDuke of Edinburgh's 

International Award v Londýne sme boli krajinou, na ktorej testovali nový spôsob budovania a licencovania Národných 

kancelárií. Veríme, že ten sa stane vzorom vytvárania Národných kancelárií vo svete. 
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10 PRINCÍPOV PROGRAMU  

 

Individuálny prístup 

Každý účastník programu si vyberá aktivity a stanovuje si ciele podľa svojich záujmov a možností. Začne na úrovni, ktorá mu 

vyhovuje najviac a program môže plniť tak dlho, ako bude chcieť (s prihliadnutím na vekový limit a požiadavky úrovne). 

Nesúťaživosť 

Absolvovanie programu je osobnou výzvou, nie súťažou s ostatnými. Program je šitý na mieru osobnej situácii, schopnostiam 

a záujmom každého účastníka, takže individuálne výkony nemožno medzi sebou porovnávať. 

Dostupnosť pre všetkých 

Program môže so správnou podporou a inšpiráciou absolvovať každý vo vekovom rozmedzí od 14 – 24 rokov bez ohľadu na 

počiatočné schopnosti, pohlavie, pôvod alebo miesto pobytu. 

Dobrovoľnosť 

Aj keď program môže byť ponúkaný v rámci školy, pracoviska, výchovy či mimoškolských aktivít, účasť v programe je vždy 

slobodnou voľbou mladého človeka, ktorý si na aktivity v rámci programu vyhradí časť svojho voľného času. 

Dôraz na rozvoj 

Program podporuje osobnostný a sociálny rozvoj mladých ľudí. Účastníci programu získavajú cenné skúsenosti a zručnosti 

užitočné pre život, posilňujú sebavedomie a lepšie spoznávajú svoje okolie, vďaka čomu sa z nich stávajú zodpovední dospelí 

ľudia. 

Vyváženosť a komplexnosť 

Program poskytuje vyvážený rámec, v ktorom účastník pracuje na svojom tele i mysli a rozvíja tiež pocit spolupatričnosti so 

svojím okolím. To všetko najmä vďaka zapojeniu do radu aktivít v piatich odlišných oblastiach programu. 

Rastúce nároky 

Každá úroveň programu postupne vyžaduje od účastníka viac času, zapojenia a zodpovednosti. 

Inšpirácia k cieľavedomosti 

Program mladých ľudí inšpiruje, aby prekonávali svoje očakávania. Účastníci programu sú vedení k tomu, aby si stanovili 

svoje vlastné ciele, snažili sa ich splniť, a v priebehu programu sa tak zdokonalili. 

Dlhodobosť 

Program nemožno splniť s krátkodobým zápalom nadšenia. Je potrebné odhodlanie a vytrvalosť, aby sa účastníci všetkým 

aktivitám dokázali venovať dlhodobo. Účastníci sú tiež vedení k tomu, aby v aktivitách pokračovali aj nad rámec programu. 

Zábavnosť 

Program by mal účastníkom aj ich vedúcim prinášať radosť, naplnenie a uspokojenie. 
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ŠTRUKTÚRA PROGRAMU NA SLOVENSKU  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestne centrum môže program 

poskytovať na základe licencie od Nadácie 

Medzinárodnej ceny Vojvodu 

z Edinburghu 

NK sa stará o fungovanie a rozširovanie 

programu v SR, ponúka metodickú podporu 

a školenia pre Miestne centrá, informuje 

o zaujímavých ponukách a možnostiach, 

organizuje slávnostné odovzdávanie ceny 

MC poskytuje program 

a ponúka ho všetkým 

záujemcom bez akejkoľvek 

diskriminácie. 

Nadácia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu –  
(IAF – International AwardFoundation) 

NK 

Správna 

a Dozorná rada 

Miestne centrá (MC) 

sú inštitúcie poskytujúce program 

Advisory

board 

Zamestnanci 

NK 
Školitelia 

Účastníci programu: 

Mladí ľudia 14 – 24 rokov 

Národná kancelária (NK) 

V Miestnom centre realizuje program Koordinátor, 

Vedúci programu, Školitelia a Hodnotitelia 

dobrodružných expedícií, mentori a ďalší dobrovoľníci. 

Miestne centrum pravidelne komunikuje s NK. 
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ROLY DOSPELÝCH OSÔB V  PROGRAME  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna dospelá osoba môže mať niekoľko rolí (viď obrázok nižšie). Pre úspešné spustenie fungovania programu 

je dôležité mať na Miestnom centre minimálne dve osoby, ktoré absolvovali školenie Vedúcich, Školiteľov 

a Hodnotiteľov programu. 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor 
 osoba, ktorá zaisťuje chod programu na MC a je kontaktnou osobou pre NK 
 osoba zodpovedná za všetku administratívu spojenú s programom 
 hlavná kontaktná osoba pre účastníka, tzv. „studnica informácií a noviniek“ 
 môže byť súčasne Vedúcim skupiny, mentorom aktivít a Školiteľom či Hodnotiteľom 

expedície 
 musí absolvovať minimálne školenie Vedúcich programu 

 

Vedúci programu (skupiny mladých) 
 osoba, ktorá má na starosť skupinu 

účastníkov programu (doporučený počet na 
jedného Vedúceho je 10 účastníkov) 

 pomáha účastníkom s výberom aktivít pre 
jednotlivé oblasti, podporuje ich v plnení 
programu a získava nových záujemcov 

 musí absolvovať školenie Vedúcich programu 

Mentor aktivity 
 odborník, ktorý účastníkov vedie 

v určitej oblasti (tréner futbalu, 
učiteľ hudby…) 

 nemal by byť členom rodiny 
účastníka 

 môže ním byť aj Koordinátor, Vedúci 
programu či Školiteľ / Hodnotiteľ 

 nemusí absolvovať školenie a de 
facto nemusí mať s programom nič 
spoločného 

 

Školiteľ Dobrodružnej expedície 
 pripravuje skupinu na expedíciu a je 

zodpovedný za ich výcvik 
 zúčastňuje sa cvičnej aj kvalifikačnej 

expedície 
 môže ním byť Vedúci Programu 
 musí absolvovať školenie Školitelov 

a Hodnotiteľov Dobrodružnej 
expedície programu 

 baví ho outdoor/turistika 
 

Hodnotiteľ Dobrodružnej expedície 
 nestranne hodnotí činnosť účastníkov 

pri expedícii a rozhoduje 
o (ne)splnení tejto časti programu 

 na svojom MC môže hodnotiť iba 
bronzové a strieborné expedície, 
zlaté expedície iba pri skupinách 
z iných MC 

 musí absolvovať školenie Školitelov 
a Hodnotiteľov Dobrodružnej 
expedície programu 

 baví ho outdoor/turistika 
 

Koordinátor + Vedúci programu + Mentor niektorých aktivít + Školiteľ 

Dobrodružnej expedície + Hodnotiteľ 

Pozor! Jedna osoba nemôže robiť naraz Školiteľa a zároveň Hodnotiteľa expedície 

pre jednu skupinu – o každý expedičný tým sa „starajú“ dve rôzne dospelé osoby. 
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ŠPORTOVÁ AKTIVITA 
 

Cieľom oblasti je podporovať účastníkov v športových aktivitách, 

aby sa zlepšilo zdravie, kondícia a výkon mladých ľudí. Nie je 

nutné, aby každý účastník lámal rekordy a zbieral medaile. 

Dôležité je robiť športovú činnosť pravidelne a s nadšením. 

Účastníci si môžu vybrať šport, ktorému sa už určitú dobu venujú, 

alebo začať s niečím úplne novým. Je však dôležité, aby si vždy 

stanovili správny cieľ. 

 

 

 

 Športová aktivita by nemala byť príliš podobná aktivitám zvoleným v oblastiach Rozvoj 

talentu a Dobrovoľníctvo – princíp vyváženosti 

 Športovú aktivitu a cieľ zvoľte tak, aby bolo možné zlepšovať sa po celú dobu plnenia 

danej úrovne 

 Je to šport, alebo nie? Ak sačlovek aspoň trochu zapotí, môžete to považovať za šport. 

Sporné prípady konzultujte s Národnou kanceláriou (napr. šach sa nepovažuje v rámci 

programu za Športovú aktivitu) 

 

PRÍKLADY ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 

INDIVIDUÁLNE ŠPORTY 
Atletika 
Bedminton 
Behanie 
Cyklistika 
Golf 
In-line korčuľovanie 
Jazda na koni 
Bowling 
Lukostreľba 
Moderný päťboj 
Orientačný beh 
Squash 
Stolný tenis 
Streľba 
Tenis 
Triatlon 
 
TÍMOVÉ ŠPORTY 
Americký futbal/rugby 
Baseball/softbal 
Basketbal 
Florbal 
Futbal 
Hádzaná 

Nohejbal 
Pozemný hokej a hokejbal 
Ultimate frisbee 
Volejbal 
 
FITNESS AKTIVITY 
Fitness skupinové aktivity 
(aerobik, zumba a pod.) 
Gymnastika 
Chôdza/Pešia turistika 
Joga/Body &mind/Zdravotné 
cvičenia 
Posilňovanie/Fitness 
Trampolíny 
 
TANEC 
Balet 
Brušné a orientálne tance 
Flamenco 
Latinskoamerické tance 
Ľudové tance 
Spoločenské tance 
Štandardné tance 
Stepovanie 
Street dance 

ADRENALÍNOVÉ ŠPORTY 
BMX 
Horolezectvo/Bouldering 
Lietanie 
Parašutizmus 
Parkour 
Skateboarding 
 
BOJOVÉ UMENIA 
Aikido 
Box 
Capoeira 
Judo 
Karate 
Kickbox 
Sebaobrana 
Šerm 
Tae Kwon Do 
Zápas 
 
VODNÉ ŠPORTY 
Dračie lode 
Kajakárstvo 
Kanoistika 
Kiteboarding 

Paddleboarding 
Plachtenie 
Plávanie 
Potápanie 
Surfing/Windsurfing 
Synchronizované plávanie 
Veslovanie 
Vodnél yžovanie 
Vodné polo 
 
ZIMNÉ ŠPORTY 
Bežecké lyžovanie 
Biatlon 
Curling 
Jazda na boboch 
Jazda na saniach 
Krasokorčuľovanie 
Korčuľovanie na ľade 
Ľadový hokej 
Lyžovanie 
Snowboarding 
Snowkiting 

 

 

 

 

 

6 mesiacov 
+ 

6 mesiacov  
Ak ide o oblasť 

špecializácie 
 

12 mesiacov 
+ 

6 mesiacov  
Ak ide o oblasť 

špecializácie 
 
 

3 mesiace 
+ 

3 mesiace  
Ak ide o oblasť 

špecializácie 

6 mesiacov 
+ 

6 mesiacov  
Ak ide o oblasť 

špecializácie 
 

3 mesiace 
+ 

3 mesiace  
Ak ide o oblasť 

špecializácie 
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ROZVOJ TALENTU 
 

Táto oblasť poskytuje účastníkovi príležitosť zlepšiť akúkoľvek 

schopnosť, rozvinúť svoj talent alebo skúsiť niečoúplne nové. 

Rozvoj talentu má viesť k získaniu nových alebo zlepšenie 

súčasných záujmov a talentov. Dôležité je stanoviť si dobre 

merateľný cieľ, ktorý nebude ani príliš jednoduchý, ani príliš 

náročný. 

 vybraná aktivita by nemala byť príliš podobná 

aktivitám zvoleným v oblastiach Športová 

aktivita a Dobrovoľníctvo – princíp vyváženosti 

 aktivita a cieľ by mali byť zvolené tak, aby bolo 

možné zlepšovať sa po celú dobu plnenia danej 

úrovne 

PRÍKLADY AKTIVÍT ROZVOJA TALENTU 

ODBORNÉ SCHOPNOSTI 
Archeológia 
Cukrárstvo 
Elektronika 
Event management  
Finančná 
gramotnosť/Účtovníctvo 
História 
Informačné technológie 
Kozmetika/Kaderníctvo 
Masáže a starostlivosť o telo 
Matematika 
Politické štúdie 
Riadenie motorových 
vozidiel 
Riadenie 
podniku/management 
Meditačné aktivity 
Varenie 
Zdravotníctvo a prvá pomoc 
MÉDIA & KOMUNIKÁCIA 
Blogovanie 
Debatovanie 
Digitálne médiá 
Filmová kritika 
Moderovanie 
akcií/vystupovanie na 
verejnosti 
Moderovanie 
v rádiu/televízii 
Novinárske písanie 
Prezentačné schopnosti 
Tvorba časopisu 
Tvorba videí/filmov 
Tvorba webu  
Programovanie 
Webový design 
Znakový jazyk 
VÝTVARNÉ UMENIE 
&REMESLÁ 
Aranžovanie kvetín 

Fotografovanie 
Grafický design 
Háčkovanie 
Kaligrafia 
Keramika 
Kováčstvo 
Kreslenie 
Maľovanie 
Módne návrhárstvo 
Origami 
Patchwork 
Pletenie 
Pletenie košíkov 
Práca so sklom 
Sochárstvo 
Šitie 
Výroba darčekových 
predmetov 
Výroba krajok 
Výroba oblečenia 
Výroba šperkov 
Vyšívanie 
Spracovanie dreva 
MÚZICKÉ UMENIE 
Bruchomluvectvo 
Cirkusové umenie 
Dance choreography 
Divadelná kritika 
Herectvo a divadelníctvo 
Improvizačné divadlo 
Kúzelníctvo 
Bábkoherectvo 
Mažoretky a twirling 
CUDZIE JAZYKY 
Angličtina 
Čínština 
Francúzština  
Taliančina 
Japončina 
Nemčina 
Portugalčina 

Ruština 
Španielčina 
PRÍRODA & ZVIERATÁ 
Astronómia 
Biológia 
Botanika 
Ekológia a ochrana 
životného prostredia 
Fyzika 
Geológia 
Chémia 
Chov akváriových rybiek 
Lesníctvo 
Lisovanie kvetín 
Meteorológia 
Starostlivosť o domáce 
zvieratá 
Pestovanie kvetín 
Pozorovanie vtákov 
Rybárstvo 
Včelárstvo 
Výcvik koní a starostlivosť  
Výcvik psov a starostlivosť  
Záhradkárstvo 
Poľnohospodárstvo 
Zoológia 
Koníčky & HRY 
Čítanie 
Hranie rolí (Larp a pod.) 
Kartové hry 
Biliardové hry 
Modelárstvo 
Ostatné stolné hry 
RC modely 
Zberateľstvo 
Šach 
Šípky 
HRA NA HUDOBNÝ 
NÁSTROJ 
Akordeón 
Bicie 

Flauta 
Fúkacia harmonika 
Harfa 
Husle 
Klarinet 
Kontrabas 
Gitara 
Piano 
Pozauna 
Saxofón 
Rúrka 
Organ 
Violončelo 
HUDBA – ostatné 
Diskdžokej (DJ) 
Hranie/spev v kapele 
Hudobná improvizácia 
Hudobná kritika 
Hudobná teória a náuka 
Príprava hudobného 
podujatia 
Zborový spev 
Skladanie hudby 
Sólový spev 
AKTIVITY SÚVISIACE SO 
ŠPORTOM 
Funkcia rozhodcu 
Lietanie 
Motorové športy 
Streľba 
Trénerstvo 
Údržba športovísk

 

3 mesiace 
+ 

3 mesiace 
Ak ide o oblasť 

špecializácie 
 

6mesiacov 
+ 

6mesiacov 
Ak ide o oblasť 

špecializácie 
 

12mesiacov 
+ 

6mesiacov 
Ak ide o oblasť 

špecializácie 
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DOBROVOĽNÍCTVO 
 

Je to jeden zo spôsobov, ako dávať a dostávať zároveň. Účastníci 

programu pozitívne menia veci vo svojom okolí a učia sa 

zodpovednosti a trpezlivosti. Bez nároku na odmenu sa venujú 

iným ľuďom, komunite či životnému prostrediu. Účastníci by si 

mali sami zvoliť činnosť, ktorá im príde zmysluplná a bude ich 

baviť. Cieľom je nájsť problém, ktorý si sami mladí pomenujú 

a tento problém pomôžu riešiť prostredníctvom dobrovoľníctva.  

 

 

 vybraná aktivita by nemala byť príliš podobná aktivitám zvoleným v oblastiach Športová aktivita 

a Rozvoj talentu – princíp vyváženosti 

 aktivita a cieľ by mali byť zvolené tak, aby bolo možné zlepšovať sa po celú dobu plnenia danej 

úrovne  

 pri tejto oblasti je velmi dôležité podrobne vysvetliť účastníkom jej zmysel a detailne konzultovať 

výber aktivity 

 

PRÍKLADY AKTIVÍT V OBLASTI DOBROVOĽNÍCTVO 

PRÁCA S ĽUĎMI OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ POMOC V NEZISKOVOM 

SEKTORE 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

A ZVIERATÁ 

Pomoc deťom 
učenie/doučovanie 

Pomoc s prípravou miestnych 
podujatí 

Fundraising a zbierky 
Starostlivosť o životné 
prostredie, v mojom okolí 

 
Pomoc ľuďom so zvláštnymi 
potrebami (bez domova) 

Pomoc v miestnychmédiách Pomoc s prípravou podujatí Pomoc v zvieracom útulku 

Pomoc starým ľuďom Príprava prospešného projektu Pomoc v Miestnom centre Práca v národnom parku 

Práca s mládežou 
 

Účasť v školskej alebo miestnej 
rade/parlamente 

Pomoc v neziskovej 
organizácii napr.  

Práca v zoo či na farme 

Rola Vedúceho  
Športové trénerstvo 

 
Práca v charitatívnom 
obchode/kaviarni  

Zbieranie odpadkov 

Vedenie skupiny (napr. 
skaut, tábor) 

Zvyšovanie povedomia 
o významných témach 

 
Zvyšovanie povedomia 
o významných témach 

 
Záchranárske služby a prvá 
pomoc 

   

    
Mnoho ľudí a organizácií je ochotných poskytnúť účastníkom príležitosti pre dobrovoľníctvo. Medzi ne patria 

sociálni pracovníci, lekári, cirkevné inštitúcie, školy, nemocnice, väznice, inštitúcie venujúce sa mládeži, 

ekologické organizácie, miestne samosprávy, dobrovoľnícke organizácie mládeže, organizácie zaoberajúce sa 

ochranou zvierat alebo medzinárodné organizácie, ako napríklad UNICEF a Človek v ohrození. Vedúci programu 

by mal účastníkov povzbudiť k tomu, aby identifikovali problém, navrhli riešenia a získali si informácie 

o možnostiach dobrovoľníckeho zapojenia v regióne. 

Ponuky dobrovoľníctva:http://www.dobrovolnictvo.sk/ 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum http://www.dobrovolnictvoba.sk/ 

3 mesiace 
+ 

3 mesiace 
Ak ide o oblasť 

špecializácie 
 
 

6mesiacov 
+ 

6mesiacov 
Ak ide o oblasť 

špecializácie 
 
 

12 mesiacov 
+ 

6 mesiacov 

Ak ide o oblasť 
špecializácie 
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Tip: Pokúste sa nechať určitý čas účastníkom na definovanie a nájdenie dobrovoľníckej príležitosti. Nech si ju 

skúsia vybaviť sami. Pokiaľ by ste videli, že sa im po niekoľkých pokusoch nedarí, skúste im pomôcť a nájsť 

partnerstvo s organizáciou, ktorá by dobrovoľnícku príležitosť vedela poskytnúť. 

Pokúste sa spoločne s účastníkom porozprávať na tému: 

Čo vnímaš ako (spoločenský) problém v tvojom okolí? 

Ako by si vedel prispieť k jeho riešeniu prostredníctvom dobrovoľníctva? 

 

DOBRODRUŽNÁ EXPEDÍCIA 
  

Dobrodružná expedícia poskytuje účastníkom jedinečný, náročný 

a nezabudnuteľný zážitok. Expedícia s dohodnutým cieľom sa 

podniká v malom tíme v neznámom prostredí a jej dokončenie 

vyžaduje odhodlanie, fyzické úsilie, vytrvalosť a spoluprácu. 

Hlavnými prvkami tejto sekcie sú: tímová spolupráca pri plánovaní 

a absolvovaní expedície a prekonávanie problémov v neznámom 

prostredí. Vybrané prostredie by malo byť náročné, ale 

zvládnuteľné pre tím. 

 

 

 

 

 

 expedičná skupina musí mať 4 – 7 členov (8 u tandemových aktivít) rovnakej úrovne programu a približne 

rovnakéhoveku; nie všetci musiabyť účastníkmi programu, ale všetci musia dodržiavať jeho pravidlá 

 plánovanie expedície je úplne na expedičnej skupine a mal by sa na ňom podieľať celý tím 

 expedičný tím musí byť plne sebestačný – k pohybu nesmú využívať motorizované vozidlá; všetko vybavenie 

a zásoby jedla si účastníci nesú sami; behom expedície si nesmú nič kupovať, nemali by byť závislí na 

modernej technológii (GPS či internet) a mobilné telefóny by mali byť využívané iba v prípade núdze 

 ubytovanie musí byť zabezpečené v prenosných stanoch alebo iných jednoduchých príbytkoch bez 

poskytovanej stravy 

 každá expedícia musí mať jasne definovaný účel (vzdelávací cieľ) 

 každá expedičná skupina musí absolvovať expedičný výcvik a minimálne jednu cvičnú expedíciu 

 každá expedíciamusí obsahovať minimálny počethodín cieleného úsilia (podľa zvolenej úrovne) 

 expedičná skupina je v ideálnomprípade iba pod vzdialeným dohľadom Školiteľa a Hodnotiteľa expedícií 

 zhodnotenie expedície a potvrdenie splnenia všetkých pravidiel má za úlohu kvalifikovaný Hodnotiteľ, 

ktorému po dokončení expedície musia účastníci odovzdať záverečnú správu (blog, fotografie, prezentáciu), 

ktorá sa vzťahuje k účelu expedície 

 

DRUHY A PRÍKLADY DOBRODRUŽNÝCH EXPEDÍCIÍ 

 

Bežná expedícia 

 Cesta spojená s účelom, kde väčšina cieleného úsilia je venovaná presunom a menšia časť je venovaná 

prieskumu a zbieraniu informácií 

 Účastníci sa môžu vydať na expedíciu pešo alebo na nemotorizovanom dopravnom prostriedku (napr. 

bicykel, kanoe, kajaky, rafty, kolobežky,...), prípadne na zvierati (napr. kôň, osol, ťava,...) 

 

 

 

cvičná  
1 deň 1 noc 

kvalifikačná 
2 dny 1 noc 

cielené úsilie * 
6 hodín/deň 

cvičná 
2 den 2 noci 
kvalifikačná 
3 dni 2 noci 

cielené úsilie* 
7hodín/deň 

cvičná 
2 dni 2 noci 
kvalifikačná 
4 dni 3 noci 

cielené úsilie* 
8hodín/deň 

 

PODMIENKY DOBRODRUŽNEJ EXPEDÍCIE 

cvičná  
1 deň 1 noc 

kvalifikačná  
2 dny 1 noc 

cielené úsilie * 
6 hodín/deň 
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Prieskumná výprava 

 Účel expedície je úzko prepojený s cestou alebo ide o tematicky zameranú výpravu (napr. geologický, 

historický, botanický alebo iný prieskum) v prírodnom či inom odľahlom prostredí. 

 Zásadné je tu pozorovanie a zbieranie informácií súvisiace s účelom cesty, ktorému je venovaná väčšina 

času. Netreba zabúdať na zážitok z cestovania. Na presunoch tím stále musí stráviť aspoň tretinu času 

cieleného úsilia.(Bronzová úroveň 2 hodiny, Strieborná 2 hodiny 20 minút, Zlatá 2 hodiny 40 minút) 

Výnimočná expedícia 

 Výrazne náročnejšia (napr. plachtenie, lezenie) alebo dlhšia expedícia, prípadne expedícia, ktorá nie 

úplne zodpovedá všetkým podmienkam Dobrodružnej expedície 

 Vyžaduje konzultáciu a schválenie od Národnej kancelárie 

 

MOŽNÉ SPÔSOBY CESTOVANIA: chôdza, bicykle, kolobežky, kolieskové korčule, kone, kanoe, kajaky, pramice, 

plachetnice, bežky, snežnice, skialpinistické lyže, ... 

 

DOSPELÉ OSOBY NA EXPEDÍCII 

Pre Dobrodružnú expedíciu sú kľúčové dve dospelé osoby, ktoré absolvovali školenie Školiteľov a Hodnotiteľov 

Dorodružnej expedície programu– Školiteľ a Hodnotiteľ Dobrodružnej expedície. Školiteľ je osoba zodpovedná 

za expedičnú skupinu a teda za proces plánovania, príprav a výcviku. Hodnotiteľexpedície má za úlohu 

zhodnotenie výpravy a udelenie potvrdení, či expedícia bola v súlade s 20timi základnými podmienkami. Pri 

bronzovej a striebornej expedícii môže byť Hodnotiteľom osoba z daného Miestneho centra, pri zlatejexpedícii 

to za účelom zachovania medzinárodných štandardov musí byť externá osoba. Inštitúcie si externého Hodnotiteľa 

môžu nájsť samé, prípadne im s tým môže pomôcť NK. V oboch prípadoch je však za náklady externého 

Hodnotiteľa zodpovedná inštitúcia, ktoráexpedíciu organizuje.  

 

Nezabudnite: 

 Hodnotiteľ expedície počas Dobrodružnej expedície nemôže byť tá istá osoba ako Školiteľ expedície 

 Zlatá expedícia je hodnotená externým Hodnotiteľom – ak nemáte zaisteného externého Hodnotiteľa, 

kontaktujte NK so žiadosťou o jeho zabezpečenie 

 Náklady na účasť Školiteľa a Hodnotiteľa (aj externého) sú hradené Miestnym centrom, ktoré expedíciu 

v rámci programu organizuje 

 Účelom expedície je vzdelávací cieľ členov expedičného tímu, tj. čo sa chcú oni na tejto expedícii 

dozvedieť 

 Expedície je dobré realizovať kvôli počasiu v mesiacoch máj – október. 

 

REZIDENČNÝ PROJEKT 
 

 
Špeciálna oblasť pre účastníkov Zlatej úrovne programu, ktorej cieľom je rozšíriť mladým ľudom 

obzory. Mladý človek zotrvá určitý čas v cudzom prostredí, zoznámi sa s novými ľuďmi a spoločne 

sa venujú zmysluplnej aktivite. Môže sa jednať o školenie, tábor či dobrovoľnícky pobyt. 

 
 Rezidenčný projekt trvá najmenej päť dní a štyri noci v rade, za výnimočných 

okolností môže byť rozložený do dvoch víkendov, kde sa účastník venuje rovnakej 

aktivite 

 Vybraný Rezidenčný projekt môže a nemusí súvisieť s aktivitami z oblasti Rozvoj 

talentu, Športová aktivita či Dobrovoľníctvo. 

 

 

minimálne 
5 dní 4 noci 
v jednom kuse 
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PRÍKLADY REZIDENČNÉHO PROJEKTU: 

REZIDENČNÉ PROJEKTY SPOJENÉ 
S DOBROVOĽNÍCTVOM 

ŠKOLENIA, KURZY & PROJEKTY 
ZAMERANÉ NA ŠPORT 

ŠKOLENIA, KURZY & PROJEKTY 
ZAMERANÉ NA 

SEBAVZDELÁVANIE 
 

pobyt na detskom tábore v roli 
dobrovoľného vedúceho 

kurzy dobrodružných outdoorových 
aktivít 

jazykový kurz s pobytom 

dobrovoľná práca pre národné parky Športové trénerstvo spojené 
s pobytom 

pobytový kurz zameraný na rozvoj 
zručností 

dobrovoľnícky workcamp pobytová akcia zameraná na rozvoj 
športových schopností 

pobytové vzdelávacie školenie 

práca pre zahraničnú charitatívnu 
organizáciu 

 mládežnícke parlamenty 

   
Tipy: Prezrite si napr. webstránky organizácií: LEAF, Discover, Eurodesk, Európsky portál pre mládež, SALTO, 

INEX, Mladiinfo, prestredoskolakov.sk, CTY (cty.jhu.edu), Saia, ... 

METÓDA SMARTER 
 

Program mladých ľudí inšpiruje, aby prekonávali svoje limity. Účastníci programu sú vedení k tomu, aby si 

stanovili svoje vlastné ciele, tie sa snažili splniť, a v priebehu programu sa tak zdokonalili. Ciele by mali mať určité 

parametre. SMART / SMARTER (viď nižšie) je pomôcka používaná v projektovom riadení a koučingu vo fázach 

stanovovania cieľov. Jedná sa o spôsob ako hodnotiť kvalitu projektových cieľov alebo cieľov osobnostného 

rozvoja. 

SMART/SMARTER 

Specific – špecifický, konkrétny, jasný, jedinečný; ide o uprednostniť presné definovanie cieľa pred 

všeobecným. (Napr. „Naučiť sa rozpoznať 10 rôznych druhov poľných rastlín“ je špecifickejšie ako: „Lepšie 

spoznať prírodu.“ Alebo „Zabehnúť polmaratón pod 2 hodiny“ je špecifickejšie ako „Naučiť sa rýchlejšie behať“) 

Measurable – merateľný – na konci vieme jasne stanoviť, či sa cieľ naplnil a po jeho splnení by mali byť vidieť 

merateľné výsledky; (napr. Vyrobím 5 skriniek vo veľkosti 50x50cm pomocou servítkovej techniky. alebo 

“Pripravím trojchodovú večeru pozostávajúcu z predjedla, hlavného vegetariánskeho jedla a dezertu pre 4 

ľudí.“) 

Achievable – dosiahnuteľný – Každá úroveň programu postupne vyžaduje od účastníka viac času, zapojenia 

a zodpovednosti. Cieľ by mal byť pre účastníka výzvou a zároveň by mal byť nastavený dosiahnuteľne. (napr. ak 

účastník nikdy nebehal, výzvou bude v prvom rade zúčastniť sa nejakého preteku alebo pravidelne behať určitú 

vzdialenosť, nie rovno zabehnúť maratón) 

Realistic – realistický – Má účastník čas a zároveň materiálne prostriedky k dosiahnutiu cieľa? Má osobu, ktorá 

ho to bude schopná naučiť a priestor, kde bude trénovať? (ak sa chce napr. venovať potápaniu alebo 

kajakovaniu) 

Timebound – časovo ohraničený, jasný termín dokončenia pomôže účastníkovi cieľ naozaj napĺňať a neodkladať 

ho;  

Exciting – zaujímavý –motivujúci a príťažlivý pre účastníka; 

Record – zaznamenávaný – svoje výsledky je dobré zaznamenávať a spätne ich vyhodnocovať pre lepšie 

uvedomenie si nadobudnutých schopností a rekapituláciu naučeného. 
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STANOVOVANIE SI CIEĽOV  

 

Ciele by mali byť formulované v 1. osobe jednotného čísla z dôvodu jasného prevzatia zodpovednosti účastníka 
za naplnenie vlastného cieľa/ov (napr. Zaplávam, napíšem, lepšie porozumiem, prečítam, nakreslím, 
aplikujem…). Špecifický cieľ by mal jednoznačne definovať stav, ktorý by sa mal dosiahnúť.  

“Keď nevieš kam presne máš ísť nevieš kedy už môžeš byť spokojný.” 

Pre lepšie zadefinovanie vzdelávacích cieľov využívame tzv. Bloomovu taxonómiu, ktorá definuje slovesá 
vhodné k popísaniu cieľov a pomáha Vedúcemu programu lepšie pomôcť účastníkovi pri definícii náročnosti 
cieľov v jednotlivých obalstiach programu DofE. Táto taxonómia sa využíva pri tzv. „kognitívnych“ cieľoch a teda 
najmä v oblasti Rozvoj talentu. 

1. Znalosť, zapamätanie, znovuspoznanie, vybavenie z pamäte  

Vedomosť, schopnosť získania informácii – účastník si znovu vybaví alebo spozná konkrétne poznatky, postupy, 
zásady, pravidlá, všeobecné i abstraktné poznatky. 

Aktívne slovesá : nadefinujem, napíšem, poznám, spoznám, zopakujem, reprodukujem, rozoznám, označím, 
pomenujem, doplním, opíšem, priradím, vyberiem, určím 

2.Porozumenie, interpretovanie, uvádzanie príkladov, zhrnutie, usudzovanie, porovnávanie, vysvetľovanie 

Pochopenie alebo interpretácia informácii rôznym spôsobom – účastník je schopný porozumieť významu 
informácie predloženého mu v slovnej, obrazovej alebo v symbolickej podobe. 

Aktívne slovesá : ilustrujem, vysvetlím, vyznačím, vyjadrím vlastnými slovami, vyjadrím inou formou, rozlíšim, 
nakreslím, načrtnem, opravím, určím,... 

3.Aplikácia, realizácia, uplatnenie 

Aplikovanie, uplatňovanie alebo využitie vedomostí v zmenených podmienkach, v rôznych situáciách, hrách = 
zmysluplné použitie abstrakcii a zovšeobecňení – teórie, zákony, princípy, vzťahy, metódy, postupy, pojmy, 
pravidlá – v konkrétnych situáciach 

Aktívne slovesá : aplikujem, predvediem, zobrazím, vyriešim, použijem, vykonám, uskutočním, dokážem, 
použijem, nakreslím, preukážem, (vy)riešim, vypočítam, vyhľadám,... 

4. Analýza, rozlišovanie, organizovanie, prisudzovanie 

Analyzovanie alebo poukázanie na vzťahy medzi jednotlivými javmi, poznatkami, skúsenosťami – schopnosť 
rozčleniť celok na časti pri rozpoznaní a pochopení ich vnútornej hierarchie, ich vzájomných vzťahov,zákonitostí 
= rozbor komplexnej informácie / systému, procesu / na prvky a časti, určenie hierarchie prvkov, princípov, ich 
organizácie, určenie vzťahov a interakcie medzi prvkami 

Aktívne slovesá: rozlíšim, porovnám, dám do protikladu, rozčlením, určím príčiny, dôsledky – rozhodnem, 
urobím rozbor, klasifikujem, dedukujem, zatriedim 

5. Syntéza, hodnotenie, kontrola, kritika : alebo spojenie vedomostí a riešenia problému  

Zloženie prvkov a častí do nového celku, ktorým môže byť plán, postup, riešenia, vytvorenie všeobecného 
pojmu 
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Aktívne slovesá : usporiadam, zhromaždím, kombinujem, prispôsobim, navrhnem, organizujem, zhrniem, 
vyvodím závery, vytvorím, skonštruujem, reorganizujem, vytvorím, kategorizujem 

6.Hodnotiace posúdenie, tvorivosť, generovanie, plánovanie, produkovanie  

Robenie rozhodnutí na základe konkrétnych skúseností, ide o kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie hodnoty 
materiálu či metód na dané účely podľa vlastných, resp. daných kritérii = posúdenie, či konanie, vzťahy, výtvory, 
produkty zodpovedajú dohodnutým pravidlám, pokynom, môže byť kvalitatívne alebo kvantitatívne 

Aktívne slovesá: obhájim, rozhodnem, porovnám, posúdim, preverím, zdôvodním, zhodnotím, uvediem výhody 
a nevýhody. 

Príklad dobre naformulovaných cieľov v oblasti Šport a Rozvoj talentu: 

Definícia cieľov v týchto dvoch oblastiach by mala reflektovať techniku SMARTER. Inšpirovať sa môžete 
z príkladov slovies zadefinovaných v Bloomovej taxonómii. 

„Do troch mesiacov zaplávam 10 krát celú dĺžku 50 metrového bazéna bez zastavenia (pod 12 minút).“ 

„Do troch mesiacov si zlepším svoju fyzickú kondíciu tak, že budem schopný zdvihnúť nad seba 50 kg činku.“ 

„Do troch mesiacov budem vedieť (sa naučím) zahrať na gitare 15 akordov (C, D, E, Emol, Dmol,….) a naučím sa 

tri rytmy – polku, valčík a rytmus 4/4.“ 

„Napíšem divadelnú hru vo Francúzštine v rozsahu 5 normostrán do konca marca.“ 

„Dokončím si online kurz Úvod do umelej inteligencie na portáli Udacity s kompletným záverečným hodnotením 

do konca mája.“ 

Príklad dobre naformulovaných cieľov v dobrovoľníctve: 

Formulácia cieľov v rámci obalsti dobrovoľníctvo je špecifická. Ideálne je, ak si účastníci programu v prvom rade 

zadefinujú problém, ktorý chcú vyriešiť a následne popíšu čo spravia preto, aby prispeli k jeho riešeniu. 

„Medzi mojimi spolužiakmi chýba kritické myslenie. Povediem tím, ktorý spropaguje debatný klub. Pomôžem s 

vizualizáciou plagátov a dotazníkov exhibičnej debaty tak, aby sa do konca školského roka vytvoril (minimálne 

jeden) nový debatný tím zložený z troch členov.“  

„V mojom okolí chýba informovanosť a pochopenie významu mimoškolských aktivít. Usporiadam päť mesiacov 

trvajúci program pre študentov stredných škôl. Tento program by mal zahŕňať workshopy, diskusie a mentoring 

pre asi 50 ľudí.“ 
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KOLBOV CYKLUS 

David Kolb, americký teoretik vzdelávania, rozpoznal, že jednotlivci sa líšia svojimi schopnosťami učiť sa v rôznych 

štádiách učebného cyklu. Kolbov učebný cyklus (na obrázku nižšie) je najpoužívanejšou teóriou učenia zo 

skúsenosti. Podľa jeho definície je učenie procesom, v ktorom vznikajú znalosti prostredníctvom pretvárania 

skúseností. K učeniu nových znalostí teda dochádza, ak človek zistí niečo, čo predtým nevedel a môže to následne 

dokázať. Zároveň môže ísť o učenie nových zručností – vie urobiť niečo, čo predtým nevedel, teda aplikovať novo 

nadobunutú znalosť. Dôležitým momentom v Kolbovom cykle je reflexia – a teda uvedomenie si a pomenovanie 

situácie, ktorá spôsobila nový poznatok. Zároveň je dôležitá odpoveď na otázku: „Ako mi táto nová skúsenosť 

môže pomôcť v mojom ďalšom živote?“ 

 

Zdroj: http://www.outwardbound.sk/ 

MENTORING 
 

Mentoring spočíva v pomoci, ktorú mentor poskytuje svojmu zverencovi – účastníkovi programu – a to 

prostredníctvom vedenia a rád. Mentor ako staršia skúsenejšia osoba pomáha mladšiemu mentorovanému pri 

dosahovaní cieľov a vykonávaní každodenných činností. Mentor slúži mentorovanému ako vzorový model, podľa 

ktorého sa mentorovaný účastník programu správa a vďaka ktorému sa môže rozvíjať. Tento vzťah je skôr 

neformálneho charakteru, je založený na dôvere a partnerskom vzťahu. 

Mentor je Mentor nie je 

dobrý poslucháč  psychoterapeut 

kritický priateľ  rýpač 

poradca  spasiteľ 

role model  babysitter 

tvorca sietí „networker“  bankomat 

kouč  rodič 

motivátor  príjemný kolega 
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Určite robte Určite nerobte 

Oceňte akékoľvek signály pokroku  Myslite si, že všetko sa zmení za jednu noc 

Pozorne počúvajte  Skočte rovno na riešenia 

Pýtajte sa dobré otázky  Posudzujte 

Zdieľajte svoje myšlienky a pocity  Zabúdajte, že komunikovanie znamená aj počúvanie 

Vždy príďte na čas Snažte sa byť rodičom 

Robte všetko pre to, aby ste boli dobrým príkladom Rozprávajte o veciach, ktoré nie sú relevantné (radi 
sa počúvajte) 

Rešpektujte hodnoty a životný štýl mentorovaného Vtláčajte vaše presvedčenia a hodnoty 
mentorovanému 

Budujte vzájomný rešpekt  Odmietajte, že aj mentorovaný môže mať pravdu 

Buďte úprimný  Buďte opatrný a uzavretý 

 

Zložky mentoringu – zručnosti mentora 

Zásady aktívneho počúvania 

 Je dôležité vedieť sa pýtať 

 Ak hovoriaci rozpráva len o faktoch, je treba opýtať sa ho aj na pocity 

 Ak hovoriaci rozpráva len o pocitoch, je treba opýtať sa ho aj na fakty 

 Ak hovoriaci zovšeobecňuje, je treba opýtať sa ho na príklady 

 Najužitočnejšia fráza: Povedz mi o tom viac, prosím. 

Kladenie otázok – podnecovanie k sebareflexii 

Zručnosť v kladení otázok pomáha mentorovanému otvárať dvere, ktoré sú zavreté alebo zabudnuté. Otázka má 
v sebe tú moc, že nás automaticky nastaví na hľadanie odpovede. 
Čo by si sa potreboval naučiť a ako to využiješ? 
Vidím, že si nahnevaný. Čo ťa nahnevalo? Čo by ti pomohlo? 
y Otvorené otázky 
Zatvorené versus otvorené otázky 
Myslíš si, že je to vhodný postup?    
verzus 
Aký postup by si považoval za vhodný? 
 
Pomôže ti, ak sa totonaučíš, k dosiahnutiu tvojho cieľa? 
verzus 
V čom vidíš prínos toho, že sa naučíš to, pre čo si sa rozhodol? Ako ti to pomôže dosiahnuť cieľ? 
 
Otázky „Prečo?“ majú tendenciu ľudí umlčať, pretože sa odvolávajú na ich motívy. Keď položíte otázku ako 
„Prečo si urobil to a to?“, žiadate mentorovaného, aby bránil a zdôvodňoval svoje činy. Takže sa nemôžete 
potom čudovať, ak prejde do obrannéhopostoja. 
 
Prvé stretnutie 

 Venujte čas vzájomnému spoznaniu sa 

 Hovorte o mentoringu 

 Identifikujte ciele mentoringu a jednotlivých oblastí (SMARTER – Specific) 

 Identifikujte očakávania mentorovaného od mentoringu (Prečo sa chcem učiť? Ako a kam ma to 
posunie?) 

 Definujte ukazovatele úspechu mentoringu (SMARTER – Measurable) 

 Hovorte otvorene o svojich očakávaniach, potrebách a limitoch (SMARTER – Achievable, Reasonable) 

 Dohodnite sa na hraniciach (SMARTER – Time-bounded) 

 Diskutujte o možnostiach rozvoja 

 Prediskutujte logistiku 
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Definovanie cieľa a plánu rozvoja 

 Identifikujte rozvojové ciele 

 Definujte čiastkové ciele, ktoré povedú k dosiahnutiu hlavného cieľa 

 Identifikujte čiastkové úlohy (nová úloha, projekt, najbližší cieľ) 

 Spravte zoznam potenciálnych zdrojov – materiálnych aj ľudských (kto s tým pomôže v mojom okolí, 
koľko to bude stáť) 

 Nastavte najbližší termín, kedy má byť cieľ dosiahnutý a kedy budete vyhodnocovať progres 

Tipyna otázky nahľadanieaktivity 

Akým aktivitám sa (už) venuješ? 

Aké aktivity robíš? Chceš v nich pokračovať alebo skúsiť nejaké nové? 

Čo by Ťa zaujímalo? 

Je nejaká aktivita, na ktorú si si doteraz netrúfol? 

Čo by si chcel robiť a nikdy ti na to neostal čas? / Neboli k tomu príležitosti? 

Čo by si chcel dokázať a za akodlho? 

Je niečo čo chceš skúsiť? 

Čo chceš zdokonaliť? 

V čom by si sa chcel zlepšiť? A prečo? 

Čo už vieš a môžeš sa v tom ešte zlepšiť? 

Čo očakávaš od programu a čo chceš získať? 

Čo by si chcel v sebe prekonať? 

Čo Ťa baví? 

Kam chodíš a čo robíš? 

Vieš niečo o dobrovoľníctve? 

Kde, ako a komu by si chcel pomáhať? Ktorá oblasť by sa tipáčila? 

 

Tipy na otázky k formulácii cieľov 

Je to tvoj cieľ alebo niekoho iného? 
Je cieľ zameraný na to, čo chceš dosiahnuť, alebo na to, čomu sa chceš vyhnúť? 
Zodpovedá cieľ tvojmu životnému smerovaniu? 
Je prepojený s nejakým väčším zámerom? 
Premýšľaj, čo môžeš ovplyvniť ... 
Čo ti môže zabrániť v dosiahnutí cieľa? A čo s tým môžeš robiť? 
Ako zmeriaš svoj postup? 
Aké prostriedky / zdroje budeš potrebovať na dosiahnutie tohto cieľa? 
Ako skontroluješ / zmeriaš, či si dosiahol(a) svoj cieľ? 
Čo všetko urobíš, aby si svoj cieľ dosiahol(a)? 
 
Tipy na otázky na hodnotenie 
Aké "to" pre Teba bolo? 
Čo si zo svojej skúsenosti odnášaš do budúceho života – v škole, v práci, v rodine, s priateľmi, do 
tvojich aktivít ...? 
Ako ti táto skúsenosť ovplyvnila životnú cestu? 
Čo si sa dozvedel(a) o sebe, o druhých, o svete ...? 
Čo ťa prekvapilo počas plnenia programu? 
V akej aktivite si urobil(a) najväčší pokrok? A aký? 
Čo je pre teba výzva? Akú máš ďalšiu výzvu do budúcnosti? 
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SPÄTNÁ VÄZBA 
Spätná väzba je nevyhnutnou súčasťou práce mentora. Naučte sa ju efektívne poskytovať prostredníctvom 

šesťkrokovej metódy. 

1. Určite konštruktívny cieľ spätnej väzby – Ako chcem spätnou väzbou pomôcť účastníkovi? 

2. Konkrétne opíšte, čo ste pozorovali – Vyjadrujte sa k určitej udalosti alebo správaniu. 

3. Popíšte svoje reakcie – Vysvetlite dôsledky správania účastníka, ktorému poskytujete spätnú väzbu, 

a čo si o tom myslíte. Ukážte príklady toho, ako ste boli vy a iní zasiahnutí jeho správaním. 

4. Dajte druhej strane príležitosť pýtať sa, prípadne odpovedať a vysvetliť. 

5. Ponúknite vlastný návrh – Skúste poskytovať nápomocné návrhy a vysvetlite ich na praktických, 

prijateľných príkladoch. 

6. Zhrňte a vyjadrite svoj návrh – Skúste sformulovať diskusiu do pár ľahko zapamätateľných bodov. 

Ukončite rozhovor pozitívnou poznámkou, v ktorej vyslovíte dôveru v schopnosti účstníka zlepšiť 

situáciu. 

Dať spätnú väzbu 

 Popíšte konkrétne správanie 

 Dajte jasne najavo, ako vás daný spôsob ovplyvnil 

 Vyslovte konštruktívny návrh, prosbu alebo požiadavku 

 Slúži pre prospech iných, nie pre vlastný prospech 

Prijať spätnú väzbu 

 Sústreďte sa a načúvajte 

 Objasňujte situáciu pre lepšie pochopenie – pýtajte sa spresňujúce otázky (nepolemizujte, nehádajte 

sa) 

 Len úprimne poďakujte napr. jednoduchým „Ďakujem“. 

MOTIVÁCIA 
 

Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu 

nenaplnených potrieb. Vedie k dosiahnutiu osobných 

a skupinových cieľov. Je to vôľa niečo dosiahnuť. 

V programe veríme, že účastníci v jednotlivých 

oblastiach programu môžu objaviť činnosť, pre ktorú 

získajú vášeň a tá sa im stane v živote koníčkom alebo 

povolaním. 

V DofE si určuje cieľ svojich aktivít sám účastník 

s pomocou Vedúceho programu. Aktivita vychádza 

z jeho/jej vlastnej potreby. 

V bežnom živote sa nám často stáva, že poznáme 

odpoveď na otázky Čo? (spraviť), niekedy vieme aj 

Ako? (to spraviť). Skutočná motivácia a podstata hnacej sily však spočíva v odpovedi na otázku Prečo? (by som 

to mal robiť. Prečo by som sa to mal učiť?) 

Tip pre lepšie pochopenie rôznych teórií motivácie ľudí si pozrite na internete nasledujúce teórie: 

 Maslowova hierarchická teória potrieb 

 Herzbergova dvojfaktorová teória 

 Vroomova teória očakávania 

 Adamsova teória rovnováhy 
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 Skinnerova teória pozitívneho posilnenia 

 Motivácia a vzdelávanie – teória seba-determinácie (Motivation and Education: TheSelf-

DeterminationPerspective) 

 

OBLASTI SPOLUPRÁCE S NÁRODNOU KANCELÁRIOU NA SLOVENSKU 
 

Národná kancelária sa snaží o vytváranie dlhodobých partnerstiev s organizáciami, ktoré môžu pomôcť 

s realizáciou aktivít programu v prípade, že sa Miestne centrum rozhodne zabezpečiť odbornejšiu prípravu 

účastníkov, prípadne dobrovoľníkov – Vedúcich, Školiteľov či Hodnotiteľov – v programe. Spolupracujúce 

organizácie sú: 

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky 

“Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu 

tradícií samaritánstva a v kontexte s medzinárodným samaritánskym hnutím pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez 

ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.” 

Oblastispolupráce s Národnou kanceláriou na Slovensku: 

 Školenie Prvej pomoci pre študentov a mladýchľudí, ktorí si chcú splniť v rámciprogramu DofE sekciu 

Dobrodružná expedícia a pripravujú sa na ňu. 

 Dlhšie – nadstavbové školenie prvej pomoci pre Školiteľov a Hodnotiteľovexpedícií, ktorí chcú získať 

certifikát prvej pomoci a chcú si doplniť vzdelanie Školiteľa a Hodnotiteľa expedícií v rámci DofE (viac info 

poskytne NK) 

V prípade záujmu kontaktujte milos.ondrasik@dofe.sk. 

 

OUTWARD BOUND – Štúdio zážitku 

Štúdio zážitku existuje už od roku 1993. Špecializuje sa na OUTDOOR prostredie, interaktívneúlohy a učenie sa 

zážitkom. Je členom renomovanej medzinárodnej vzdelávacej organizácie Outward Bound 

(www.outwardbound.net), ktorá má spolu s DofE rovnakého zakladateľa, nemeckého pedagóga Kurta Hahna. 

Organizácia svojou činnosťou prispieva k všestrannému rozvoju osobnosti a napomáha skvalitňovať spoluprácu 

medzi ľuďmi. 

Oblasti spolupráce s Národnou kanceláriou na Slovensku: 

 Prenájom expedičného materiálu a vybavenia, za účelom jeho využitia účastníkmi programu DofE pri 

realizáci ibronzovej, striebornej a/alebo zlatej expedície.Nájomné za prenájom materiálu je uvedené 

v cenníku na webstránke OB – ŠŽ, http://www.outwardbound.sk/pozicovna (platné ku dňu 28.7.2015), 

pričom pre účastníkov a vyškolených Vedúcich programu DofE či Školiteľov expedícií sa na uvedený 

poplatok uplatňuje 50 % zľava. 

 Inštruktorské služby Miestnym centrám poskytujúcim program DofE, ktoré nemajú dostatočný počet 

kvalifikovaných Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných expedícií. 

 Spolupráca pri realizácii školení Školiteľov dobrodružných expedícií a hodnotiteľov dobrodružných 

expedícií. 

Telefonický kontakt na kanceláriu OB – ŠZ: +421 918 340 228; email: zazitok@outwardbound.sk. 

 

 

 

mailto:milos.ondrasik@dofe.sk
http://www.outwardbound.net/
http://www.outwardbound.sk/pozicovna
mailto:zazitok@outwardbound.sk
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Cyklus programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Miestnom centre 

 

 

 

 Stretnutie tímu na Miestnom centre – Koordinátor, Vedúci programu, Školitelia 

expedícií 

Nastavenie plánu šírenia a rozdelenie úloh 

 všetci Vedúci programu by sa mali registrovať do  Online účastníckej knižky 

(skrátene ORB) pred prvým stretnutím. Webstránka: http://intawardorb.com – 

Register a new account as: Award leader – Registráciu potvrdíme najneskôr do 3 

dní. 

Diskusia o možných prínosoch programu s vedením organizácie 

Výber vhodného Koordinátora, Vedúcich programu, Školiteľov a Hodnotiteľov expedícií 

Vyplnenie prihlášky do programu 
Podpísanie licencie 

Školenie Koordinátora, Vedúcich, Školiteľov a Hodnotiteľov programu 

 Nástenka  Časopis, newsletter  Besedy s ambasádormi 

 Web, Facebook   Letáky  Miestne média 

 Plagáty  Individuálne informovanie 
účastníkov programu 

 Diskusie s absolventami 
 Rodičovské združenie 

 Informovanie triednych 
učiteľov a celého zboru o 
programe 

  

 
 Predstavenie základného rámca programu účastníkom – oblastí, princípov, časovej náročnosti – 

Prezentácia pre účastníkov 
 Príprava dokumentácie pre účastníkov a rodičov : 
 List rodičom 
 Prihlásenie sa do programu – rozdanie Prihlášky účastníka do programu 
 Príprava na osobnú prezentáciu a prezentáciu účastníkom a rodičom (ak je to možné, informovať 

rodičov o programe počas rodičovského združenia) 

Tip: Je možné stanoviť si limit zapojených účastníkov v Miestnom centre a vybrať ich spomedzi 
prihlásených na základe motivačného listu a osobných pohovorov 

 
 Zozbieranie Prihlášky účastníka do programu 
 Prvé nastavovanie cieľov – Využite Podpornú príručku (nastavenie SMART cieľov) 
 Predstavenie ORB a popis prihlásenia sa: Webstránka: http://intawardorb.com --  Register a new 

account as: Participant – následne účastníka potvrdí Vedúci programu vo svojom konte v ORB – 
v tom momente môže účastník začať plniť aktivity ak už má stanovené ciele 

 Zaplatenie účastníckeho poplatku za zvolenú úroveň a potvrdenie Súhlasu rodiča prostredníctvom 
ORB 

Úvodný globálny prieskum: 
 
 Účastníci absolvujú úvodný online Globálny prieskum dopadu programu na vlastný rozvoj. 

Globálny prieskum výsledkov si kladie za cieľ získať lepší a hlbší pohľad do desiatich dopredu 
definovaných výsledkov programu DofE a jeho vplyvu na životy mladých ľudí. Tieto výsledky zahŕňajú 
sebadôveru, zvládanie pocitov, výdrž a odhodlanie, vzťahy a líderstvo, kreativitu a adaptabilitu, 
plánovanie a riešenie problémov, občiansku schopnosti, interkultúrnu schopnosti, osobné a sociálne 
blaho a komunikáciu. 

 
Testovací prieskum je dostupný na internete a vypĺňa sa on-line. Trvá približne 30 minút. 
 
Globálneho prieskumu by sa mala zúčastniť celá skupina mladých ľudí zapojených do programu 
DofE a zároveň počtom rovnaká skupina mladých ľudí v podobnom veku, ktorí do programu 
zapojení nie sú. Porovnanie týchto dvoch skupín nám pomôže lepšie porozumieť dopadu programu 
na ľudí, ktorí v programe zapojení nie sú s tými, ktorí budú. 

Link: Aktuálny link získate od Národnej kancelárie – kontaktujte manažéra programu pre váš región 
 

Vznik miestneho centra 

Zahájenie programu 

Propagácia  

Cieľ. skupina: účastníci, 

rodičia, učiteľský zbor 

 

 

Úvodné stretnutie so 

záujemcami o program 

1. stretnutie 

s účastníkmi 

+ 

Úvodný globálny 

prieskum dopadu 

programu na rozvoj 

účastníkov 
 

 

...do 1. mesiaca 

 

  ...do 1. týždňa 
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6-18 mesiacov na základe zvolenej úrovne... 

✓ 

 

* Obsah stretnutí: Stanovovanie čiastkových cieľov v jednotlivých oblastiach, prezentácie o možnostiach dobrovoľníctva, zdieľanie 

dosiahnutých úspechov, hry na tímovú spoluprácu,... (pripravuje sa podrobnejší materiál s návrhom konkrétnych aktivít) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pozostáva z nasledujúcich krátkych školení: Porozumenie Dobrodružnej expedícii; (Stanovenie účelu, miesta a času kvalifikačnej 

expedície, informácia o výstupoch, záverečnej správe,...); Prvá pomoc a postupy v núdzových situáciách (krízový manažment); Nevyhnutné 

vybavenie a jeho používanie; Plánovanie trasy Dobrodružnej expedície; Navigácia; Stavanie tábora vrátane výberu a prípravy jedla, hygiena; 

Budovanie tímu a tréning v líderstve (vrátane rozdelenia zodpovednosti v príprave na Dobrodružnú expedíciu); Kompetencie pri presune a 

preprave prostredím (vrátane rizík na vode a cestách); Pozorovacie zručnosti a schopnosť zaznamenávania; Pochopenie dopadu expedície 

na životné prostredie; Oceňovanie kultúry v prostredí expedície 

Tip: Koordinátor môže v rámci programu zorganizovať besedy s patrónmi programu, absolventami, zástupcami Národnej kancelárie... 

Tip: Pri expedičnom výcviku je možné využiť odbornú pomoc od organizácie Štúdio zážitku - Outward bound Slovensko alebo Asociácie 

Samaritánov SR (V prípade záujmu kontaktuj Národnú kanceláriu) 

Tip: Hlavným nástrojom Vedúceho programu pri práci s účastníkom je mentoring. Viac o mentoringu sa dočítate v Podpornej príručke pre 

vedúcich programu. 

 
 
 
 
 
 

 Pripomenutie účastníkom, aby odovzdali dokumenty a zaplatili poplatok 
 Definitívne stanovenie si aktivít a cieľov v jednotlivých oblastiach 
 Výber a potvrdenie mentorov jednotlivých aktivít u účastníkov – potrebné zapísať do ORB 
 Práca s Online účastníckou knižkou (Registrácia a pomoc s nahlasovaním sa pre tých, ktorí nestihli, 

kurz práce s ORB – zapisovanie aktivít, nahrávanie svedectiev, expedičný tréning..) 
 Vedúci programu potvrdí súhlas rodičov prostredníctvom ORB, prípadne nahrá vytlačený 

a podpísaný súhlas do ORB 
 Tímové hry a aktivity na lámanie ľadov a lepšie spoznanie sa v skupine 
 Predbežné stanovenie si termínov Prípravy a tréningov k Dobrodružnej expedícii, Cvičnej 

a Kvalifikačnej expedície 
 Plán pravidelných stretnutí (odporúčame minimálne 2 stretnutia mesačne) 
 
 

Plnenie programu 

Športová aktivita 

Dobrovoľníctvo 

Rozvoj talentu 

Priebežné individuálne 

a skupinové schôdzky, 

podpora, motivácia, 

mentoring + zapisovanie 

aktivít do ORB (min 2x do 

mesiaca)* 

Prípadná zmena 

aktivít a cieľov 

Potvrdenie aktivít 

v jednotlivých 

oblastiach mentorom 

Rezidenčný projekt (iba na Zlatej úrovni) 

I 

 

Potvrdenie účasti  

Expedičný výcvik – 

príprava a tréning* 

(Zápis splnených 

školení do ORB) 

Dobrodružná 

expedícia 

Plánovanie 

trasy cvičnej 

a kvalifikačnej 

expedície 

Cvičná 

expedícia – 

realizácia 

 

Poučenie sa 

z priebehu 

cvičnej 

expedície 

Posledná kontrolná 

schôdzka pred 

kvalifikačnou 

expedíciou  

Kvalifikačná 

expedícia - 

realizácia 

 

Prezentácia 

záverečnej správy z 

expedície 

 

Zhodnotenie 

expedície 

Hodnotiteľom 

Potvrdenie 

splnenia či 

nesplnenia 

expedície v ORB 

2. stretnutie s účastníkmi 

 

  ...do 1. týždňa 
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PRÍLOHY 

1. Prezentácia pre účastníkov 
2. List rodičom 
3. Prihláška účastníka 

Viac informácií o programe nájdete na www.dofe.sk a www.intaward.org 

 Zhodnotenie všetkých aktivít – čo sa účastník naučil, ako to použije v ďalšom živote, ... 
 Potvrdenie splnenia sekcií Vedúcim programu v ORB  
 Záverečný globálny prieskum dopadu programu na rozvoj účastníkov 

Záverečného globálneho prieskumu by sa mala zúčastniť celá skupina mladých ľudí 
zapojených do programu DofE v poslednom roku a zároveň rovnaká skupina mladých ľudí v 
podobnom veku, ktorí s účastníkmi DofE absolvovali Úvodný globálny prieskum.  
Link: Aktuálny link získate od Národnej kancelárie – kontaktujte manažéra programu pre 
váš región 
 

 V prípade, ak je to možné, vzhľadom na vek a dokončenú úroveň programu, sa môže 
účastník prihlásiť do ďalšej úrovne programu (ak dokončil Bronzovú úroveň, môže sa 
prihlásiť napr. do Striebornej úrovne) 

 Nadácia potvrdí splnenie aktivít v ORB, Národná kancelária informuje Miestne centrá 
o slávnostnom odovzdávaní Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu 
 

Ukončenie programu 

Záverečné vyhodnotenie 

+ 

Záverečný globálny 

prieskum dopadu 

programu na rozvoj 

účastníkov 

 

Slávnostné odovzdávanie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu 


