
 

 

Aktivity Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) za šk. rok 

2020/2021 

 
V roku 2020 bolo v Trenčianskom kraji zapojených do programu DofE 15 škôl – 13 z nich má 
ako zriaďovateľa Trenčiansky samosprávny kraj. Za rok 2020 bolo zapojených v našom kraji 
64 aktívnych učiteľov; 159 absolventov DofE a 211 zaregistrovaných účastníkov. DofE sa darilo 
aj počas pandémie. Po uvoľnení opatrení pre školy (po prvej vlne) zaznamenal rapídny nárast 
aktívnosti mladých v DofE, dokonca nad úroveň pred krízou. V porovnaní s inými mladými, či 
už členmi mládežníckych organizácií alebo nie, účastníci DofE pomáhali pred koronou 
násobne viac vo svojich komunitách. 
Dňa 12.10.2020 sa v duchu hesla: „Keď nemôžete prísť vy za nami, my prídeme za vami!“ 
v rámci výjazdu „DofE na cestách“ uskutočnilo oceňovanie, aj napriek pandémii, za dodržania 
všetkých bezpečnostných nariadení. V Trenčianskom kraji navštívili 13 škôl a odovzdali 184 
ocenení. Certifikáty a odznaky za dané centrum boli odovzdané danému koordinátorov. V 
tento deň sa s KCVČ ‒ RCM diskutovalo aj o príprave Dofe ocenenia za prítomnosti 4 
účastníkov.  
V pondelok 26. októbra 2020 od 17:00 sa uskutočnila prvá DofE online ceremónia. Len na 
DofE platforme ju sledovalo 2123 hostí. Online ceremónie sa zúčastnil aj člen britskej 
kráľovskej rodiny, princ Edward, ktorý vyzdvihol cieľavedomosť, vytrvalosť a silnú vnútorná 
motiváciu mladých na Slovensku. Medzi podporovateľmi nechýbal ani predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Ing. Jaroslav Baška, ktorý vo videopozdrave ocenil 
najmä prácu žiakov i učiteľov. Vyzdvihol, že  vďaka obetavej pomoci učiteľov mohli byť 
ocenení úspešní absolventi programu DofE, a to aj napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s 
koronakrízou. 
Dňa 21.1.2021 sa uskutočnilo online stretnutie DofE s predsedom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja – Ing. Jaroslavom Baškom, Ing. Evou Žernovičovou, poverenou 
riadením odboru školstva a kultúry, Ing. Silviou Štefánikovou – koordinátorkou práce 
s mládežou TSK a zástupcami DofE – Mariánom Zacharom – riaditeľom DofE a Mgr. Janou 
Kubíkovou, PhD. – manažérkou programu pre západné Slovensko. Počas stretnutia 
predstavilo DofE návrh ďalšej spolupráce počas pandémie a diskutovali o tom, ako spoločne 
pokračovať v rozvoji mladých ľudí.  
 
Dňa 10.6.2021, v deň 100. výročia narodenia zakladateľa DofE, princa Philipa, vojvodu 
z Edinburghu, bola podpísaná na stretnutí predsedov krajov SK8, Deklarácia partnerstva pre 
podporu aktívnych učiteľov a rozvoja charakterových vlastností mladých ľudí. Za Trenčiansky 
samosprávny kraj ju podpísal Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


