
 DEŇ HRANIA V SR 1. OKTÓBER 2011 
 

 

Ciele 

Prispieť k skvalitneniu kultúry hrania v SR. 

Poukázať na možnosti vytvárania a spoločného harmonického využívania voľného času. 

Pripomenúť/zdôrazniť dôležitosť/význam hrania v živote človeka (nielen detí). 

Využiť hracie plochy pri školách, na sídliskách, dvoroch, na voľných parkoviskách a uliciach, ... 

Prispieť k vytváraniu a oživeniu prirodzených rodinných, susedských, priateľských kolektívov. 

 
História dní hrania 
Od roku 2004 je cieľ iniciátorov Worldwide Day of Play, pracovníkov americkej káblovej 
televízie Nicklodeon zameranej na detského diváka, odtrhnúť na jednu jesennú sobotu 
(alebo aspoň na pár hodín) deti a ich rodičov od obrazoviek televízorov a počítačov 
a podnietiť ich k zdravšiemu životnému štýlu. Význam a zmysel tohto dňa ocenila aj prvá 
dáma Spojených štátov Michelle Obamová, ktorá vedie boj proti civilizačným chorobám 
mládeže svojím programom „Let`s Move! – Hýbme sa!”.  

V USA je súčasne v tento deň aj Play Day, ktorý s cieľom využiť, oživiť, doplniť a kreovať nové 
detské ihriská usporadúva spoločnosť KABOOM.  

Svetový hrací deň/World Play Day usporadúva 28. mája na pripomenutie svojho vzniku ITLA 
(International Toy Library Association) s cieľom propagovať najmä stolové a spoločenské hry 
detí.  

Prvý Worldwide Day of Play na Slovensku pod názvom Deň hrania v SR zorganizovalo 
občianske združenie Vedecká hračka 25. septembra 2010 pod patronátom predsedu 
Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku. Počas neho sa rôzne hralo vyše 
3 000 ľudí na 84 miestach Slovenska (viac na www.denhrania.ic.cz; obrázky na 
https://picasaweb.google.com/103108434124112311685).  
Predstaviteľky OZ Vedecká hračka prezentovali priebeh a výsledky prvého Dňa 
hrania v SR na Svetovej konferencii o hraní „Playing into the Future“ v Cardiffe/UK, 
4. – 7. 7. 2011 (s podporou VUC BB) a deti z Dolného Kubína na XIII. Expo Sciences 
International v Bratislave, 18. – 24. 7. 2011 (na tejto svetovej prehliadke vedecko-
technických projektov detí a mládeže sa zúčastnilo vyše 800 mladých ľudí z 50 štátov). Na 
základe ich prezentácií sa do tohtoročného Worldwide Day of Play zapoja aj mladí vo 
Walese, Škótsku, Paraguaji, Mexiku a Rusku.  
 
Tohtoročný Svetový deň hrania 1. 10. 2011 je v kalendári Európskeho roku dobrovoľníctva. 

 

Organizačno-technická príprava a zabezpečenie 

Organizátor Svetového dňa hrania v SR je občianske združenie Vedecká hračka. 

Dobrovoľní organizátori na každom mieste pripravia v rámci svojich možností minimálne 
jednu hrovú súťaž najmä pre deti s primeranými cenami (z vlastných zdrojov). 

Vhodné miesta na hru a hranie sú hocikde okolo nás: na dvore medzi domami, pri škole, 
škôlke, na lúke, v parku, lese, na kúpalisku, v divadle, kine, knižnici, múzeu, galérii, 

http://www.denhrania.ic.cz/


obchodnom centre, v triede, klube, byte, na uzatvorenom neobsadenom parkovisku či inom 
priestranstve. Dokonca aj pri cestovaní v aute, vlaku a pod. (slovné či jednoduché 
matematické hry). Najvhodnejšie na športové a súťažné pohybové hry budú prirodzené 
prírodné priestranstvá, sprístupnené ihriská, najmä pri školách, školských a vzdelávaco-
osvetových zariadeniach. 

Na akcii sa budú podieľať školské, voľnočasové, vzdelávacie a kultúrno-osvetové inštitúcie, 
dobrovoľnícke občianske združenia, najmä však spontánne vytvorené kolektivy, rodiny 
a jednotlivci. 

Centrálny program bude na stálej interaktívnej výstavy „VEDHRAČKA“ (vstup voľný) 
a „telefonovať“ sa bude na 1. a 2. poschodí v Europa SC v Banskej Bystrici. 

 

Spoločná aktivita - nitkové telefonovanie 
Prekonanie slovenského rekordu.  
Návod na výrobu nitkového telefónu http://fyzmatik.pise.cz/6864-
nitkovy-telefon.html. 

Váš zámer pripojiť sa k odovzdávaniu dobrej správy nitkovými 
telefónmi 1. 10. 2011 od 10:30 oznámte, prosím, organizátorovi e-
mailom alebo telefonicky, aby Vám včas poslal podmienky 
nitkového telefonovania a text odovzdávanej vety. 
 
 

Hra a hranie 

- sa vyznačujú kladnými emóciami 

- sú základné formy ľudskej činnosti 

- líšia sa svojou podstatou od učenia a od práce 

- prostriedky obnovy duševných síl a relaxácie 

- vrcholne dobrovoľné a spontánne aktivity 

- prispievajú k rozvoju poznatkov a zručností. 
 

 

Ústredný organizátor 
Vedecká hračka, občianske združenie 
Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica 
048 / 416 40 56; 093 549 243 
vedhra@pobox.sk; www.vedeckahracka.sk 

 
 
 
V Banskej Bystrici 23. 9. 2011 
 
Spracovala: Beata Puobišová 
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