
VEDECKÁ HRAČKA PREDŠKOLÁKOM 
putovná výstava pre materské školy 
 
Vedecká hračka je každá dobrá a kvalitná hračka, ktorá nenásilným 
spôsobom približuje alebo demonštruje konkrétnu prírodnú zákonitosť či jav, alebo technický 
fenomén. 
 
Cieľ výstavy 
Hravou formou priblížiť predškolákom niektoré základné fyzikálne javy a pojmy. 
 
Úvod 
Špecializovaná výstava vedeckých hračiek do materských škôl sa opiera najmä o osemročné 
skúsenosti zo stálej interaktívnej výstavy vedeckých hračiek, hlavolamov a neškolských 
experimentov VEDHRAČKA. Na moje prekvapenie väčšina návštevníkov tejto našej výstavy vo 
Zvolene sú práve deti predškolského veku. Prichádzajú zväčša s rodičmi, ktorí majú zanedbateľný 
záujem o hru detí a s deťmi a ich motivovanie k tvorivému hraniu. 
Asi tretina týchto rodičov výstavu pokladá za detský hrací kútik a po chvíli odchádzajú do okolitých 
kaviarní s príkazom, aby dieťa, ak bude niečo potrebovať, prišlo tam za nimi. Na dvoch nízkych 
výstavných stoloch majú návštevníci k dispozícii 26 mechanických hračiek, pričom 10 má malé 
manuály – aj tie však zostávajú väčšinou rodičmi nepovšimnuté. Na ďalších stoloch a na policiach 
je ďalších cca 100 exponátov (vedeckých hračiek, hlavolamov a neškolských fyzikálnych 
experimentov) 
Na didaktické využitie v materských škôlkach sme vybrali a zostavili komplet praxou overených 
vedeckých hračiek s jednoduchými manuálmi.  
 
Tvorcovia výstavy 
Námet: Mgr. Mária Lancková, PhD. (Žiar nad Hronom) 
Autorky: Ing. Beata Puobišová, predsedníčka o. z. Vedecká hračka a Mgr. Iveta Sitková, riaditeľka 
MŠ Radvanská 28 (Banská Bystrica) 
Logo: Ing. Klára Kováčiková (Bratislava) z podkladu Mgr. Sylvie Havelkovej (Banská Bystrica) 
Foto: Ing. Beata Puobišová a Matej Kapusta (Banská Bystrica)  
Texty a manuály: Ing. Beata Puobišová 
Majiteľ výstavy: Vedecká hračka, obč. združenie, Banská Bystrica 
Kontakty: tel. 0903 549 243; e-mail: vedhra@pobox.sk 
Prvá inštalácia: 24. 4. 2017 v CVČ Žiar nad Hronom 
  
Rovnovážny vták – logo výstavy 
Nosnou hračkou výstavy spredmetnenou v logu je rovnovážny vták (Balance Bird – der 
Schwebevogel – kids jouets magie balance oiseaux - Magia Equilibrio Pájaro Ciencia Juguete – 
Балансирующая птицa), ktorý bol najzaujímavejšou hračkou pre pre škôlkárov počas 2. ročníka 
Súťaže technickej tvorivosti detí v MŠ Tatranská v Banskej Bystrici 20. mája 2009. 
Prvýkrát som túto hračku kúpila v roku 1995 v Kuwajte počas Expo Sciences Internationale. Od 
prvej interaktívnej výstavy vedeckých hračiek (vernisáž 2. 12.1998 v Múzeu SNP, Banská Bystrica) 
sa hračka stala súčasťou všetkých ďalších tematických výstav (príkladný manuál s vloženými 
fotografiami z výstav v prílohe, video napr. https://www.youtube.com/watch?v=MnzS6eXLi4E). 
 
  



Predškoláci a základné fyzikálne pojmy 
Na stálej výstave ma denne prekvapuje, že cca 90 % prvonávštevníkov rôzneho veku (vrátane 
vysokoškolských pedagógov a učiteliek) si myslí/povie, že balansovanie vtáka na pružnom prste je 
dôsledok magnetizmu.  
V tomto smere nepotešil ani výsledok elektronického výstupného dotazníkového prieskumu 
spojeného s putovaním pôvodnej interaktívnej výstavy „Technika – vedecká hračka“ po 32 ZŠ v SR 
v roku 2016. V ňom na otázku „Ktorá z týchto vedeckých hračiek funguje na princípe pôsobenia 
magnetických síl?“ odpovedalo 10,15 % respondentov „Rovnovážny vták“. Na výber mali ešte 
hračky „levitujúce pero“, „ihličkový reliéf“ a „lamelová bublina“ a odpovede „žiadna“ a „neviem“.   
Na dotazník odpovedalo celkom 1 812 žiakov 3.-9. ročníka ZŠ po návšteve výstavy a 2 047 pred 
návštevou. Nesprávnych odpovedí na otázku vo vstupnom dotazníku „Dva magnety sa: 1. 
priťahujú; 2. odpudzujú; 3. buď priťahujú alebo odpudzujú; 4. neviem“ bolo 24,47 % (1 992 
odpovedí ).   
V oboch prípadoch bol rozdiel medzi odpoveďami dievčat a chlapcov nevýznamný. 
Spomínam si, aká som bola fascinovaná, keď som sa v 3. či 4. triede základnej školy stretla 
s prejavmi magnetických síl. Dnes je využitie magnetu také bežné, že jeho účinky poznajú aj 2,5-
ročné deti.  
Predpokladám, že vlastnoručné vyskúšanie si kúzelných kývavých polôh vtáčika a stretnutie 
predškolákov s pojmami „ťažisko vtáčika“ či „rovnováha“ opraví ich rozširujúcu sa predstavu 
o všemocnosti či všadeprítomnosti magnetu/jeho síl a účinkov a navedie aj učiteľky MŠ na 
množstvo jednoduchých experimentov s rovnováhou (papiera, vody, výtvarných materiálov, 
kameňov a iných prírodných predmetov, ...).  
Doplnením výstavy sú obrázky rovnovážnych sôch z kameňov, ktoré vytvoril na rôznych miestach 
sveta mladý Kanaďan Michael Grand. 
Hračky približujú najmä pojmy: mechanický pohyb (vrátane točenia); zemská príťažlivosť / 
gravitácia; pružnosť / vlnenie / kmitanie; trenie; mechanická, magnetická, elektrická sila; elektrická 
vodivosť / elektrický obvod; zvuk; svetlo a odraz svetla; naklonená rovina. 
 
Rovnováha je tiež sociálne významný pojem – ľahko pedagogicky využiteľný v spojení 
s rovnovážnym  vtáčikom i pri ďalších hračkách (stavba z akrobatov s dierkami).  
 
Podmienky  
Na didaktické využitie v materských školách sme zostavili komplet 35 druhov (min. 50 ks) praxou 
overených bezpečných hygienických vedeckých hračiek v celkovej hodnote cca 400 € 
s jednoduchými manuálmi formátu A5 (názov hračky, obrázok, pojem – príklady v prílohe 2).  
Veľkosť hračiek je od 1 do 25 cm.  
Odporúča sa 1-1,5 hodinové poznávacie hranie 10-15 členných detských kolektívov.  
Vedecké hračky s manuálmi možno nainštalovať za cca 20 minút vo voľnejšej triede MŠ na štyri 
bežné stolíky a obrázky rovnovážnych sôch zo skál na voľné parapetné dosky alebo steny.  
Výstava sa dá zbaliť a preniesť v kufri. 
Nájomca dostane po nainštalovaní výstavy obsiahle manuály pre učiteľov MŠ (vzor v prílohe 1). 
Na základe vopred uzatvorenej „Zmluvy o prenájme výstavy“ (príloha 3) autorka výstavu prinesie, 
nainštaluje, zaučí povereného učiteľa MŠ, ktorému výstavu odovzdá na 2-5 dňové využitie. 
Zmluvná cena za prenájom výstavy: 10 €/deň. 
 
Banská Bystrica, apríl 2017     Beata Puobišová 
 
© Vedecká hračka, o. z., Banská Bystrica, 2017  



Prí loha 1  

 

VTÁČIK ODDYCHUJÚCI 
NA ZOBÁČIKU 

 
 
 
 

  

Položiť zobáčik vtáčika na vystretý 
prst a pohybovať ním. 

 
  

Vtáčik bezpečne oddychuje na svojom zobáčiku. 
 

  

Zaujímavý vták, ktorý môže v stabilnej rovnovážnej 
polohe spočívať (opretý o prst, nos, stĺpik, najvyšší 
bod gule ap.) len na špičke svojho zobáka. Po 
malom vychýlení sa vracia do svojej pôvodnej 

polohy. Je to stabilná rovnovážna poloha.  

Konce krídel sú zaťažené a nachádzajú sa trocha nižšie ako 
špička zobáka. Výsledné ťažisko celého vtáka vrátane závaží sa 

teda nachádza nižšie ako špička zobáka - vták má ťažisko 
mimo svojho tela. 
Vo fyzike je známe, že teleso sa vždy snaží zaujať takú polohu, 
aby jeho ťažisko bolo pod bodom opretia. Tým zaujme 
najnižšiu energetickú pozíciu. 
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UNAVENÉ  ZVIERATKO

pružnosť

 
 
  



Prí loha 3  
?Návrh? 

Zmluva o prenájme výstavy 
„VEDECKÁ HRAČKA PREDŠKOLÁKOM“ 

uzavretá medzi stranami 
 
Prenajímateľ: 
VEDECKÁ HRAČKA, občianske združenie 
so sídlom Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica 
Korešpondenčná adresa: Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica  
IČO: 31750532; DIČ: 2021448264 (nie je platiteľom DPH) 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Banská Bystrica, IBAN SK3509000000000301740862 
Štatutárna zástupkyňa: Ing. Beata Puobišová, predsedníčka 
tel.: 0903 549 243; e-mail: vedhra@pobox.sk 
a 
Nájomca:  
Názov: Materská škola ??? 
Sídlo:  ?? 
IČO: ?? 
Bankové spojenie: ?? 
Riaditeľka: ?? 
Zodpovedná: ?? 
tel.: ???; e-mail: ?? 
 
Predmet zmluvy: 
1. Prenájom interaktívnej výstavy „VEDECKÁ HRAČKA PREDŠKOLÁKOM“ od ?? do ??. 2017.  
2. Výstava je pôvodná samostatná výstava a ako taká je dielom v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. 

z. a vzťahuje sa na ňu ochrana v zmysle tohto zákona.  
3. Prenajímateľ vopred súhlasí s rozširovaním a zverejnením, ktoré je v súlade s poslaním prenajímateľa  a 

výstavy. 
 
Cena a platobné podmienky: 
Nájomca uhradí prenajímateľovi  na základe faktúry 10,00 €/deň výstavy, t. j. ?? € prevodom na účet 
najneskôr do 14 dní. 
 
Ďalšie podmienky  
Prenajímateľ: 
1. prinesie a na zariadení nájomcu v jeho priestoroch dňa ??. 2017 do ?? hod mobilne nainštaluje min. 50 

ks min. 30 druhov vedeckých hračiek s farebnou informáciou a doplnkový výstavný materiál (inventár 
výstavy spracovaný po nainštalovaní výstavy bude neoddeliteľnmou prílohou tejto zmluvy); 

2. najneskôr 14 dní pred inštaláciou pošle nájomcovi elektronicky logo a informačný leták pre MŠ;  
3. zaučí zodpovednú zástupkyňu nájomcu a odovzdá jej výstavu na interné využívanie, ?príp. prevedie 

výstavou prvú skupinu detí; 
4. vyhlasuje, že všetky exponáty sú v deň začatia prenájmu plne funkčné a bezpečné a že má uzatvorenú 

poistku všeobecnej zodpovednosti. 
Nájomca: 
1. zabezpečí:  
a) miestnosť so zariadením: min. 4 nižšie stoly alebo iné vhodné vodorovné výstavné plochy na exponáty 

a nástenky alebo voľné parapetné dosky na zalaminované obrazy sôch z kameňov;  
b) vystavovanie, vrátane animátorky a dozoru na výstave; 
c) bežnú údržbu exponátov s tým, že odloží poškodené/znefunkčnené exponáty; 
d) propagáciu a informácie o výstave zodpovedajúcu cieľom a poslaniu prenajímateľa v zmysle aktuálnych 

informácií poskytnutých prenajímateľom; 



e) v prípade potreby demontáž, zbalenie a uskladnenie zabalených exponátov po skončení výstavy 
najdlhšie na týždeň; 

f) min. 6 fotografií v digitálnej forme, záznamy z médií, stručnú písomnú správu o priebehu výstavy s 
pripomienkami a poznámkami dospelých návštevníkov a elektronické odoslanie týchto materiálov 
prenajímateľovi do týždňa po skončení výstavy;. 

2. zodpovedá za bezpečnosť návštevníkov a všetky škody, ktoré na exponátoch vzniknú od ich prevzatia po 
vrátenie, pričom: 

a) neodstrániteľné škody nahradí plnohodnotným novým exponátom alebo finančnou náhradou 
zodpovedajúcou miere znefunkčnenia exponátu, ktorej výšku odsúhlasí prenajímateľ. Stratené 
a ukradnuté exponáty uhradí v hodnote uvedenej v prílohe, ktorá bude spracovaná pri prebratí výstavy 
po jej nainštalovaná. Náhradu poukáže na účet prenajímateľa IBAN č. SK 3509000000000301740862 
najneskôr do 14 dní po zistení škody alebo straty; 

b) o neodstrániteľných poškodeniach a škodách na exponátoch, ktoré prevyšujú 20 € spracuje písomný 
záznam s návštevníkom alebo za neho zodpovedajúcou osobou; 

c) odcudzenie exponátu hodnoty nad 20 € oznámi bez zbytočného odkladu príslušnému oddeleniu 
Policajného zboru SR. 

 
Záverečné ustanovenia: 
1) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmeny a dodatky k tejto zmluve 

možno vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísaných štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

2) V zmluve neuvedené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia Občianskym zákonníkom a predpismi 
s ním súvisiacimi. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
dostane jedno vyhotovenie. 

3) ?? ?Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu na webovej stránke 
nájomcu. Prenajímateľ berie na vedomie povinnosť nájomcu na zverejnenie tejto zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto 
zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.? 
 

 
Banskej Bystrici ??. 04. 2017 

  
 

nájomca      prenajímateľ 
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VEDECKÁ HRAČKA PREDŠKOLÁKOM
interaktívna výstava pre materské školy

Vedecká hračka, o. z. 
Banská Bystrica 
0903 549 243 
vedhra@pobox.sk

 
 

VEDECKÁ HRAČKA PREDŠKOLÁKOM

Námet: Mgr. Mária Lancková, PhD.
Autorky: Ing. Beata Puobišová

a Mgr. Iveta Sitková
Logo: Ing. Klára Kováčiková

a Mgr. Sylvia Havelková
Foto: Ing. Beata Puobišová

a Matej Kapusta 
Texty a manuály: 

Ing. Beata Puobišová

Vedecká hračka, o. z.
Banská Bystrica 
0903 549 243 
vedhra@pobox.sk

 
 
PLAGÁT A ÚVODNÁ INFORMÁCIA   



Prí loha 5  

 

 

 
 
ŽIAR NAD HRONOM 24. 4. 2017 


