
DofE expedície za nami! 

 

Aj tento rok sme ponúkli našim študentom možnosť pracovať na sebe v rámci programu Cena 

Vojvodu z Edinburghu (DofE). Súčasťou programu sú aj dobrodružné výlety, v rámci ktorých si 

účastníci sami naplánujú a zrealizujú dvoj, resp. trojdňovú expedíciu. Tento rok sme v máji a júni 

zrealizovali cvičné aj kvalifikačné expedície v Malých Karpatoch, Považskom Inovci 

a v Strážovských vrchoch. Sme veľmi radi, že všetci zúčastnení tieto expedície zvládli veľmi dobre 

a to aj napriek náročnému terénu v Strážovských vrchoch, či horšiemu počasiu, ktoré nás teraz 

zastihlo v Považskom Inovci. Všetkým gratulujeme a po skončení svojich zvyšných aktivít títo 

účastníci získajú bronzovú, resp. striebornú cenu programu. 

 
A ako expedície vyzerali z pohľadu účastníkov? 
 

„Vo štvrtok 9. júla 2022 sa náš famózny tím vybral na kvalifikačnú expedíciu. Náš cieľ bolo 

pozorovať flóru v Považskom Inovci. Z Lúky sme sa vybrali na hrad Tematín, kde sme si dali dlhú 

pauzu. Výstup bol náročný, a to hlavne kvôli predbúrkovému počasiu. S dažďom sme sa pohli ďalej 

po modrej turistickej značke cez Novú Lehotu, kde sme nazbierali energiu, silu, vodu a hlavne fotky 

s ikonickými budovami z „Hornej Dolnej“. Odtiaľ sme to mali už len kúsok od miesta stanovania. 

Táborák sme síce nerobili, lebo bolo mokré drevo, ale tak či tak sme si večer poriadne užili.  

Druhý deň sme vyrazili ráno okolo desiatej smerom k Rotunde svätého Juraja. Vlhkosť vo vzduchu 

po daždi našťastie pominula, a preto sa nám pomerne ľahko kráčalo ďalej. Išli sme pekným 

terénom poza Novú Lehotu, cez Jelenie Jamy až na Marhát s rozhľadňou. Za Marhátom nás čakalo 

záverečné klesanie a prišli sme k Rotunde sv. Juraja.  

Tretí a zároveň posledný deň sme si už len prekráčali záverečných 11 kilometrov na sedlo Havran, 

skadiaľ sme išli autobusom do Piešťan. Tam sme si sadli na zákusok a kávičku a o štvrtej sme sa 

celí šťastní a unavení (po vyše 40 nakráčaných kilometroch) dostali domov. 

Za túto dobrú náladu a bezproblémové 3 dni vďačíme hlavne našim vedúcim, učiteľom, ktorí 

s nami išli. Okrem zručností, ktoré nás naučili, nás kŕmili pri ohni slaninkou či „cookieskami“. Takže 

celkovo hodnotíme túto expedíciu tak isto ako predošlú, ako veľmi úspešnú“.  

 

Expedície viedli a realizovali pedagógovia Kristína Valášková, Anna Orságová a Martin Sabo. 


