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Mouvement International pour le Loisir Scientifique et
Technique International Movement for Leisure Activities
in Science and Technology

MILSET Europe
Brussels, 16 January 2015

Dear Friends,

20 years is said to be the reason age, but it's first and foremost a meaningful step which an organisation is
reaching after having accomplished even more great achievements and faced numerous challenges thanks to
the involvement of a great time wisely leaded.

For 20 years, you have been dedicating time and efforts to bring science and knowledge to the youth by what
has been said to be the most efficient and entertaining educative approach: games!

For 20 years, the Slovak youth has been offered opportunities to develop and growth with you but not only,
you have quickly step out of the country and set partnerships, send and welcome participants and delegations,
attended events worldwide including, for over 15 years, within MILSET, the International Movement for Leisure
Activities in Science and Technology.

MILSET is gathering people and organisation sharing values and passions in their activities, such common points
are often bringing to meat beautiful humans and to establish great friendship making us feeling like a family.
Always happy to meet and share, always devoted to the others and to youth in particular. On behalf of the
MILSET Family, I'm honoured to wish to Vedecká Hračka a very Happy Birthday!

May this anniversary be the step of a brighter future which I wish to have the pleasure to share as often as
possible.

Kindest regards,
toine van Ruymbeke
MILSET Europe President

REF: ME-2015-01-004-Letter_VH-AVR
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Tel: +32 25370325 - Fax: +32 25370802 - info@europe.milset.org - http://europe.milset.org

4

ÚVODNÉ VYZNANIE
Úloha bilancovať činnosti väčšinou pripadá tým starším a tým, ktorí boli najviac zainteresovaní do
diania. V blížiacej sa sedemdesiatke sa tou staršou už nielen cítim. A o tom, že som bola nielen
iniciátorka a aj dôležitá realizátorka všetkého, čo Vedecká hračka od svojho založenia doteraz
spravila, myslím, nepochybuje nik z Vás, kto túto publikáciu otvárate.
Cieľom publikácie je bilancovať 20 rokov (som presvedčená, že úspešnej) činnosti a uchovať tak odkaz
nastupujúcej generácii “vedhračkárov”, ako aj naznačiť ďalšie smerovanie občianskeho združenia
Vedecká hračka. Nepodarilo sa dotiahnuť môj pôvodný zámer: naznačiť alebo pokúsiť sa o navrhnutie
spôsobov ako pozitívne ovplyvniť povedomie o hrách a hračkách a prispieť ku koncepčnému prístupu
k problematike hrania a hier v SR i v európskych súvislostiach. Hra, hranie a hračky v SR totiž reálne
nepatria do pôsobnosti žiadneho rezortu vlády SR. Usudzujem tak podľa odpovedí na žiadosti
o podporu či dotáciu. Ku hraniu sa hlásia pedagógovia, najmä alternatívni, ale ich skutočné znalosti
a aplikácia v edukačnej praxi je zanedbateľná – zodpovedajúca úrovni vysokoškolského vzdelania či
učiva o oblasti. Hračku ako zásadný faktor kultúry vníma a v rámci daných možností prezentuje
Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni.
Systematický výskum v oblasti hier a hračiek v SR absentuje, podobne ako seriózne publikácie.
Výstupy prác rôznych stupňov školského vzdelávania sú náhodné a nevalnej úrovne. Je pravda, že ani
ja sama som sa nad odbornou publikáciou o vedeckých hračkách nezamýšľala, hoci ma na potrebu
takejto propagácie a sumarizácie viacnásobne upozorňovali tak emeritný profesor Tuma, ako aj
bývalý riaditeľ Múzea Spiša RNDr. Spalek.
Dúfam, že nik z čitateľov sa nebude cítiť dotknutý, ak vo voľnom rozprávaní a spomínaniach nebudem
používať pluralis auctoris vedeckých prác, ale budem písať väčšinou v 1. osobe. Naozaj zo svojho
srdca, presvedčenia, podľa svojich pocitov a spomienok – proste ja a za seba. Objektívnosť budú
môcť posúdiť nanajvýš tak spolupracovníci a účastníci akcií, ktoré budem spomínať. Množné číslo
bude v súvislostiach, keď skutočne pôjde o „naše“ občianske združenie (aj OZ VH) či aktivity.
Aspoň raz za deň sa oddychujúc zahľadím do mojej najobľúbenejšej hračky – kaleidoskopu, resp.
niektorého z vyše 370 druhov, ktoré mám v domácej zbierke. A vždy si vo svojom vnútri blahoželám
k tomu, že som pred 21 rokmi na pohľad triviálny nápad uchopila a rozvíjala. Stal sa z neho nielen pre
mňa prospešný voľnočasový koníček.
Logo Ing. Kláry Kováčikovej k dvadsiatke s maskotom našej prvej – skutočne už pri stavbe zamýšľanej
– putovnej výstavy „Vedecká hračka v škole“ ma inšpirovalo k zostaveniu prehľadu tých 20
významných krokov. Bez toho, aby som oklamala našu históriu a nevynechala dôležité míľniky sa mi
to však zoškrtať nepodarilo. Musela som rozhodnúť napr. o tom, ako bolo pre život našej neziskovky
podstatné odovzdanie prvého daňového priznania, aktívna licencia na označenie UmInEx alebo
zapojenie do systému kultúrnych poukazov Ministerstva kultúry SR, či presídlenie do Banskej
Bystrice. Z pôvodných takmer 80 rôzne významných krokov nakoniec zostalo 2x20 krokov počas 20
rokov, o ktorých sa teda budem rozpisovať. 20 v SR (o tých budem písať podrobnejšie) a 20 vo svete.
Dobrý pocit z bilancovania: pri každom kroku som bola s mojimi najbližšími. Je to vlastne pre mňa
najhodnotnejší dar a benefit z vedeckohračkových činností: denne stretávam vzácnych dobrých
a väčšinou tvorivých ľudí a mám možnosť nasávať z ich múdrosti a skúseností.
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Kto to boli a sú? Predovšetkým moja sestra, vedúca bratislavskej pobočky RAPKÁČIK, Ing. Klára
Kováčiková. Napriek znevažovaniu našej práce manželom je od počiatkov prvým mimoriadne
aktívnym tvorivým človekom, ktorý vie o mojich nápadoch, chceniach, predstavách, potrebách, ...
Je spoľahlivá a dôsledná korektorka všetkých našich textov pre verejnosť a autorka väčšiny lôg našich
výstav a aktivít. A tiež brat, Ing. Igor Kollárik, permanentne presadzujúci slovenské výrazy namiesto
všetkých anglicizmov a bohemizmov, ktorý vždy, keď bolo treba prispel k realizácii výstav, vedie
dobrovoľnícky celý čas naše účtovníctvo a bojuje – väčšmi ako ja – s mojou prokrastináciou (bežnosť
tohto slova v dnešnej populácii som si uvedomila, keď ho používal 10-ročný návštevník výstavy).
Počas tých 20 rokov stáli pri mne a na aktivitách Vedeckej hračky spolupracovali stovky vzácnych ľudí,
ktorým sa stala naša idea blízka, najmä:
1995-1998 – syn Peter Puobiš (vtedy ešte bez titulu Ing. z FEI STU); spolu s Vladkom pôvodca
označenia „vedecká hračka“, spoluzakladateľ našej organizácie a spolutvorca jej
perspektívneho zamerania a loga;
1998-2002 – kolega z Úradu priemyselného vlastníctva SR Dušan Kokoška, spolukurátor prvej
interaktívnej výstavy „Vedecká hračka – prekvapenie, potešenie, poznanie“ v Múzeu SNP
v Banskej Bystrici;
2001-2012 – PaedDr. Eva Balážová, PhD., vysokoškolská učiteľka, dlhoročná tajomníčka OZ VH,
spolutvorkyňa programu akreditovaného kurzu a jeho lektorka, a aj jej syn Mgr. Andrej Baláž,
ktorý bol po skončení štúdia tri roky riaditeľom a správcom interaktívnej výstavy VEDHRAČKA,
ktorá mala ambíciu byť základom Centra hier a hrania v SR;
2006 – doteraz – Mgr. Pavol Diškan, autor a správca našej web-stránky;
2011 – doteraz – JUDr. Nadežda Halusková, susedka, ktorá priateľsky kritizuje najmä niektoré moje
kroky, ktoré sú v rozpore so zdravou ekonomikou, avšak napriek tomu nezištne nám poskytuje
právne rady či pomoc a v ostatnom čase robí aj grafiku k výstavám.
Predpokladala som, že nosnú časť publikácie budú tvoriť hodnotenia, postrehy, zážitky, skúsenosti,
poznámky, návrhy do budúcnosti ľudí, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom zainteresovaní na nejakej
vedeckohračkovej aktivite. Na prelome rokov 2014/15 preto dostalo 620 ľudí maily a listy s prosbou
o príspevok. Všetky, ktoré som dostala v akejkoľvek forme do 24-tej hodiny 15. januára 2015 sú
zverejnené bez zmien, príp. s nepodstatnou jazykovou korektúrou v jednoduchej jednotnej grafickej
úprave.
Priznávam, že ma bolí, že na prosbu o príspevok vôbec nereagovali mladí, a najmä tí mne najbližší
mladí, ktorým sa roky rozdávam, do napredovania či kariéry ktorých som vložila popri vlastných
peniazoch nielen mnoho času, energie, nápadov, ale i túžob a predstáv. Mladí, v ktorých som verila a
chcem veriť. Opäť si teda musím pripomenúť slová Terézie Vansovej: „...za dobro nežiadať vďaku
a uznanie, v tom je mier duše...“.
Príspevky sú zoradené podľa abecedného poradia mien alebo pseudonymov ich autorov. Verím, že
takéto zoradenie pochopia aj mimoriadne cenní autori, ktorých napísali hodnotiace a perspektívu
naznačujúce príspevky.
Knižnú formu tejto publikácie (s iným ISBN), v ktorej budú okrem tu zverejnených materiálov aj
príspevky, ktoré prídu dodatočne, vydáme do konca marca 2015.
Banská Bystrica 16. 1. 2015

Beata Puobišová
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20 významných krokov OZ VH na Slovensku
Krok Aktivita

Rok

Miesto

1.

Založenie a registrácia

1994/95 Trenčín, Bratislava

2.

Prvé vyhodnotenie súťaže Vedecká hračka

1995

Bratislava

3.

Prvá prihláška úžitkového vzoru na vynález

1996

Spišská Nová Ves

4.

Prvý program v Slovenskej televízii

1996

Bratislava

5.

Prvá show vedeckých hračiek pre verejnosť

1996

Modrý Kameň

6.

Prvý seminár pre učiteľov

1998

Oravské Veselé

7.

Prvé show vedeckých hračiek v exteriéri

1998

Turecká

8.

Vernisáž prvej interaktívnej výstavy

1998

Banská Bystrica

9.

Vydanie prvej publikácie s ISBN

1999

Banská Bystrica

10.

Prvá reinštalácia interaktívnej výstavy v múzeu

1999

Nitra

11.

Zriadenie prvej webstránky

2000

Dolný Kubín

12.

Prvá aktívna účasť na Expo Sciences Europe

2002

Bratislava

13.

Krst vlastnej personalizovanej známky

2005

Banská Bystrica

14.

Akreditácia kurzu Hry a hračky v edukácii MŠ SR

2008

Bratislava

15.

Zriadenie Centra hier a hrania VEDHRAČKA

2009

Banská Bystrica

16.

Prvý denný tábor tvorivosti VEDHRA

2010

Banská Bystrica

17.

Vydanie turistickej známky VEDHRAČKA

2010

Banská Bystrica

18.

Prvý Deň hrania v SR

2010

14 miest v SR

19.

Prvý krúžok vynálezcovskej tvorivosti

2011

Banská Bystrica

20.

Prvá výstava v obchodnom centre

2012

Banská Bystrica
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1. krok OZ VH v SR – ZALOŽENIE A REGISTRÁCIA OZ VH
Sychravé predvianočné sobotné ráno roku 1994; Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského,
zasadačka; skupina väčšinou neznámych ľudí vo veku od 11 do 74 rokov. To sú vonkajšie okolnosti
stretnutia autorov návrhov hračiek 2. ročníka súťaže „SCHOLA LUDUS - vedecká hračka“.
Súťaž sme s prispením mojej rodiny koncipovali v roku 1992 s predsedníčkou Správnej rady Nadácie
SCHOLA LUDUS RNDr. Katarínou Teplanovou, PhD. Jednoduchý štatút súťaže pravidelne zverejňovali
Učiteľské noviny. Návrhy 2. ročníka a ani tie z predchádzajúceho roka (azda s výnimkou
Magnetického vznášadla RNDr. Františka Kundracíka, CSc., a Magnetickej štatistickej hry Loranta
Spaleka) Dr. Teplanovú nenadchli. Proste, mala vyššie požiadavky. A tak hrozilo, že súťaž zanikne. Aby
sa tak nestalo, zopár účastníkov trenčianskeho vyhodnotenia navrhlo, aby sme na tento účel zriadili
špecializované občianske združenie, ktoré by súťaž zastrešovalo, dbalo o priemyselnoprávnu ochranu
vhodných riešení a prispievalo k výrobe a propagácii takýchto hračiek v SR. To boli ambície
zakladateľov pri vzniku a písaní návrhu prvého štatútu občianskeho združenia. Okolkované písomné
podanie na Ministerstvo vnútra SR koncom roka 1994 bol nadväzný jednoduchý administratívny akt.
Podobne nenáročné bolo zriadiť v Slovenskej sporiteľni, pobočka Bratislava, účet č. 675358019/0900, ktorý bol v roku 2000 transformovaný na 0301740862/0900, a získať IČO 31750532 v
Štatistickom úrade SR, v ktorom sa uvádza: Právna forma 701, Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,
klub a i.) a Odvetvie ekonomickej činnosti – hlavná činnosť (SK NACE) 94991 Činnosti mládežníckych
organizácií.
Vedecká hračka, občianske združenie (ďalej OZ VH) bolo MV SR zapísané do registra občianskych
združení SR 18. januára 1995.
Ešte jeden administratívny údaj: OZ VH má daňové identifikačné číslo DIČ 2021448264.
Časom, takmer nebadane, pribúdali aj iné záujmy, ako len organizovanie súťaže. Chceli sme vedecké
hračky ukázať verejnosti a dať deťom a dospelým možnosť pohrať sa s nimi a tak otestovať možnosť
realizácie prvotnej myšlienky o interaktívnej výstave, ktorá by bola prirodzene do hračiek zmenšeným
centrom vedy, ktorých som navštívila dovtedy niekoľko desiatok. V súčasnosti sa počet hand-on
alebo mind-on science centier, v ktorých som sa zorientúvala a hrala s vedou či na vedu blíži k 200.
Po mojom presídlení do Banskej Bystrice (v roku 1995 z Bratislavy do Banskej Bystrice presídlil Úrad
priemyselného vlastníctva SR, v ktorom som mala zaujímavé a srdcu veľmi blízke zamestnanie) sa
diapazón činností a aktivistov prirodzene rozrastal práve v tomto krásnom srdci Slovenska. Preto sme
sa na Valnom zhromaždení 30. septembra 2000 dohodli na zmene adresy a zmenách stanov OZ VH,
ktoré MV SR zaregistrovalo 31. 1. 2002.
Ostatnú zmenu sídla a rozšírenie stanov
schválilo Valné zhromaždenie
OZ VH 7. 12. 2014.
V obchodnom registri má OZ VH
uvedené čudné sídlo: Kalinčiakova 4
(dom s takýmto číslo neexistuje).
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2. krok v SR – PRVÉ VYHODNOTENIE SÚŤAŽE VEDECKÁ HRAČKA
Súťaž SCHOLA LUDUS – vedecká hračka sme fakticky prevzali z Nadácie SCHOLA LUDUS na jeseň
1994. V Trenčíne sme nadväzne 6. decembra 1994 vyhlásili 3. ročník tejto súťaže už aj pod našimi
krídlami. Tento deň je súčasne dňom vzniku OZ VH.
S ambíciou, aby sa do súťaže zapojili aj tvorcovia zo zahraničia, sme projekt súťaže o pôvodnú
vedeckú hračku úspešne prezentovali vlastným informačno-propagačným materiálom a najmä
kvalitným plagátom formátu A2 na Expo Sciences International v Kuwajte.
Prvá prihláška do našej súťaže Vedecká hračka prišla v bežnej obálke z Hlohovca. Vtedy tretiak či
štvrták Miško Habala nám poslal milý vlastnoručne písaný list, v ktorom písal, že o niečom podobnom
ako posiela mu rozprávala prastarká pri spomínaní na časy, keď robila v Nemecku. A tak so starším
bratom vyrobili drevený rováš s vrtuľkou. Čarovná palička HUJ sa stala na dlhé roky top-hračkou
našich show a výstav, pretože roztočiť vrtuľku trením paličky či ceruzky po rováši vyžaduje trochu
zručnosti.
Vyhodnotenie 3. súťaže sme usporiadali v bratislavskej redakcii časopisu MOTor na jeseň 1995.
Popri väčšine prihlasovateľov sa svojimi technickými skúsenosťami na zdare podieľali doc. Ing.
Alexander Ikrinský, PhD., a RNDr. Danica Bibzová. Práve ona vyrobila mnohé pôvodné vedecké hračky
na interaktívne výstavy Nadácie SCHOLA LUDUS a priemyselnoprávne ochránila originálny dizajn
štyroch z nich.
Palička bola mnou očakávanou víťaznou vedeckou hračkou 3. ročníka (1994/95) súťaže Vedecká
hračka/Scientific Toy.
Súťaž sme vyhlasovali každoročne – od roku 2002 na európskych a od roku 2005 na svetových
prehliadkach vedecko-technickej tvorivosti detí a mládeže ESE a ESI. Od 2006 bola súťaž – už ako
medzinárodná – sporadicky zaradená do kalendára akcií MILSET-EUROPE, pričom ju kompletne
zabezpečovalo OZ VH.
O účasť v súťaži bol – napriek, podľa mňa, zodpovedajúcej propagácii na všetkých vedhračkárskych
akciách – minimálny záujem. Tak sme vyhodnocovali (s vedomím prihlasovateľov) a odmeňovali dva
nasledujúce ročníky súčasne. Práve nedostatok prostriedkov na odmeny sa podpísal pod to, že od
roku 2010 sme súťaž nevyhodnotili a v roku 2014 ani nevyhlásili.
OZ VH vyhlásilo 19 ročníkov súťaže, do ktorej prišlo 207 návrhov.
Verím, že aktívny člen novozvoleného Predsedníctva OZ VH,
vysokoškolák Ivan Stanček zo Zvolena, dotiahne
nevyhodnotené a neodmenené ročníky súťaže a dodá
medzinárodnej súťaži vzlet a záujem, aký si zaslúži a prinesie
nové zaujímavé vedecké hračky.

Michal Habala s čarovnou paličkou.
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3. krok OZ VH v SR – PRVÝ ÚŽITKOVÝ VZOR NA VYNÁLEZ, KTORÝ VYTVORIL ČLEN OZ VH

RNDr. Ladislav Spalek, zakladajúci člen nášho OZ VH, je mimoriadne pedantný a tvorivý človek.
Napriek nie najpohodlnejšej riaditeľskej stoličke v Múzeu Spiša si vždy našiel čas na vymýšľanie
pekných a príjemných osožných vecí. Podľa mňa v ňom drieme ten správne tvorivý vynálezca so
širokým záberom. Jeho prírodovedné vzdelanie a technické zručnosti sa premietli aj do jeho syna
Loranta. Ako siedmak základnej školy totiž do súťaže o pôvodnú vedeckú hračku SCHOLA LUDUS –
vedecká hračka prihlásil „Magnetickú štatistickú hru“. Jeho rovesník, žiak predposledného ročníka ZŠ,
Martin Drahomírecký zasa zvukovú skrinku na trénovanie orientácie. Obaja dodali svoje riešenia vo
forme kvalitných prototypov (síce neopraviteľné poškodené a nefunkčné sú dodnes uložené
v pôvodnom obale z keksov v banskobystrickom sklade OZ VH).
Podať prihlášky úžitkových vzorov na oba vynálezy bola už len otázka času a miesta, keďže ani
patentová rešerš nenasvedčovala, že by niečo podobné už niekto vytvoril. Stretnutie sa vydarilo
v mimoriadne tvorivej atmosfére a výsledkom boli prihlášky úžitkových vzorov PÚV č. 94/96 a 95/96.
Obe boli 9. 4. 1997 zapísané do registra úžitkových vzorov SR – úžitkový vzor č. 1468 Labyrint
(pôvodca Martin Drahomírecký, Levoča) a č. 1469 Magnetická hra (pôvodca Lorant Spalek, Levoča).
Správnejšie by 3. krok OZ VH v SR mal znieť: Prvé dva úžitkové vzory na vynálezy, ktoré vytvorili
členovia OZ VH. Obe totiž vytvorili v Levoči približne naraz a do prihlášky úžitkového vzoru boli
spracované v mojom bratislavskom byte v podstate súčasne počas marcového dňa a nasledujúcej
noci v roku 1996.
Prvú patentovú prihlášku PP 162-96 „Čarovná palička“ podali už 7. 2. 1996 mnou vedení bratia
Habalovci z Hlohovca – 11-ročný Michal a 14-ročný Ondrej – na fyzikálne a technicky veľmi zaujímavú
drevenú hračku. Po jej zverejnení vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 3/1998 som
však už vedela, že ich „vynález“ je vlastne len kvalitná replika málo rozšírenej starej bavorskej hračky.
Náhodou som totiž kúpila jej cca 5-centimetrovú zmenšeninu v Mníchove. Slovenský patent teda
nemohol byť udelený, avšak v mnou založených úradných análoch je ešte stále vedený ako najmladší
slovenský vynálezca Michal Habala, *1985, Hlohovec.

Lorant Spalek je autorom aj ďalšieho vynálezu ochráneného v Českej
republike, kde dnes žije – upravené vrchnáky plastových fliaš slúžia ako
diely stavebnice.
Za 20 rokov prispelo OZ VH
k priemyselnoprávnej ochrane
a propagácii 43 technických riešení.
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4. krok OZ VH v SR – PRVÝ PROGRAM VENOVANÝ VEDECKEJ HRAČKE V TELEVÍZII

S Mgr. Jozefom Nodžákom, alias Majstrom N, sa poznáme ešte z osemdesiatych rokov a čias
porevolučného štartu AMAVETu (Asociácie pre mládež vo vede a technike). Je to ťažko opakovateľný
či napodobiteľný zabávač detí. Stále veselo šantiaca rozstrapatená postavička v bielom plášti so
srdiečkom prsiach a príslovečným „žabím slizom“ približovala nenásilne všetky prírodovedné
disciplíny tak spontánne, že odborníci radi prepáčili občasné skutočné nezmysly. Na popularizácii OZ
VH a vedeckých hračiek sme postavili jednu jeho reláciu Majster N, ktorá sa vysielala v máji 1996
v podvečerných hodinách zo štúdia v Bratislave v priamom prenose. Mojím zdatným partnerom
v predvádzaní vedeckých hračiek bol 11-ročný Banskobystričan Ivan Belička a odvážny prváčik,
ktorého meno, žiaľ, nenachádzam v poznámkach. Prvýkrát v priamom prenose sme predviedli
magické magnetické pero, ktoré vyrábal Beňadik Slávik v Mostovej pri Galante.
Nadväzne na to sme v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici nakrúcali špeciálny vyše
polhodinový program o vedeckých hračkách pod režijným vedením pani Vlasty Škarbovej. Vzdelávací
program bol v STV viackrát reprízovaný (podľa mojich poznámok ostatnýkrát pred Veľkonočnými
sviatkami 2012).
Na obrazovkách STV i súkromných televízií bolo OZ VH viackrát. Najmä
v súvislosti s interaktívnymi výstavami či vzdelávaním. Začiatkom marca
2011 boli šoty z otvorenia najdlhšie putujúcej výstavy „Kaleidoskop –
vedecká hračka“ v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave na
záver spravodajstiev STV 1/2, TV JOJ i TV MARKÍZA. Múzeá, v ktorých sme
výstavy reinštalovali sa väčšinou postarali o ich propagáciu v regionálnych
televíziách. Dovoľujem si odhadnúť, že bolo odvysielaných min. 30
televíznych šotov na rôznych miestach
Slovenska a najmenej toľko ich je v archívoch
či na webových stránkach škôl.
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5. krok OZ VH v SR – PRVÁ SHOW VEDECKÝCH HRAČIEK PRE VEREJNOSŤ V INTERIÉRI

Mesto pod prekrásnym hradom Modrý Kameň sa vyznačuje minimálne dvoma jedinečnosťami. Ako
jediné mesto v SR nemá panelovú zástavbu a v hrade je jediné múzeum hračiek na Slovensku.
Správne sa volá Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. Preto sme
v tomto meste s morálnou podporou pána primátora usporiadali prvú veľkú show vedeckých hračiek
pre verejnosť 6. 10. 1996. Bola celý deň v Dome kultúry. Po našom vedeckom divadielku
a predstavení pre návštevníkov neznámych hračiek bol obed. Nasledovalo hranie na improvizovanej
výstave, rôzne súťaže o naše ceny a hodnotenie návrhov prihlásených do 4. ročníka súťaže Vedecká
hračka. Záver: sladké občerstvenie. Náklady „stravovania“ pre domácich malo z podstatnej časti
prostredníctvom regionálneho školského úradu uhradiť MŠ SR (možno sa vtedy volalo Ministerstvo
školstva, vedy, mládeže a športu SR – ani na internete sa nedajú zistiť všetky modifikácie, ktorými pri
častých zmenách ministrov označenie prechádzalo). Nadväzná dôsledná evidencia a kontrola rodných
čísiel účastníkov akcie pracovníkmi Ministerstva zistila, že z viac ako 150 účastníkov nebola
nadpolovičná väčšina do 18 rokov a domácimi prejedenú dotáciu som musela vrátiť (z vlastného –
brala som to ako trest za to, že tabuľku účastníkov a ich veku som robila v rokoch a nie v prežitých
dňoch).
Dôležitejšie bolo však reálne Valné zhromaždenie a zasadnutie Predsedníctva OZ VH v neďalekom
rekreačnom stredisku, spojené s dôsledným vyhodnotením súťaže, rozšírením jej kategórií
a zvýšením odmien.
Nasledovali špecializovaná show pre žiakov a najmä učňov, ktoré mali príznačné pomenovanie „ŠOU
pre SOU“. Vysvetlenie: súčasní jazykovedci už pripúšťajú aj „šou“ ako poslovenčený prepis „show“
a SOU boli stredné odborné učilištia (v roku 1997 už upadajúce pre nezáujem, ale ešte zotrvačnosťou
funkčné). Superstars týchto vedeckých divadielok boli: doc. Ing. Alexander Ikrinský, CSc., zo
Strojníckej fakulty STU a študenti Peter Kvarda a Peter Puobiš. Show sme robili pre stovky učňov vo
veľkých sálach s vysokým prenájmom, najmä v Dome kultúry Bratislava – Dúbravka. Pre účastníkov
sme vo vlastnom náklade, žiaľ aj bez ISBN, vydali v roku 1996 brožovanú príručku „Show – netradičná
hračka“ (autori: B. Puobišová a P. Puobiš).

Enormný „odchod“ hračiek s návštevníkmi nás viedol k ukončenie tejto
zaujímavej aktivity, ktorá sa postupne pretransformovala do akčnejších
workshopov bez vedeckého divadielka a hudby.
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6. krok OZ VH v SR – PRVÝ SEMINÁR PRE UČITEĽOV
Mgr. Jozefa Škarbu z Oravského Veselého som spoznala v Nadácii SCHOLA LUDUS, keď do niektorej
z prvých výstav pripravil zopár fyzikálnych experimentov. Spomenul si na mňa a prizval ma na kurz
pre učiteľov fyziky, ktorý pravidelne usporadúval na Oravskej priehrade.
S vystupovaním na verejnosti, tobôž prednášaním a učením som mala zanedbateľné skúsenosti. Dali
by sa zhrnúť do zopár tlačoviek v Úrade priemyselného vlastníctva SR a krátkych prednášok
o zlepšovateľstve pred desaťročiami. Jeho požiadavka bola výzva a príležitosť skúsiť si niečo nové.
A vydarilo sa – pocit, že poslucháčom mám a viem povedať niečo nové neznáme, a kontakt s nimi mi
poskytovali (a poskytujú) uspokojenie, a ich ústretové či hrejivé reakcie sú mi potešením.
Nedá mi v súvislosti so školeniami a seminármi nespomenúť jeden zážitok. Staršia pani učiteľka –
elementaristka na východe Slovenska sa na jednom z prvých seminárov priznala, že nikdy v škole
nepoužila hračku. Pedagogický inštitút ukončila v čase „Hračka do školy nepatrí!“. Naše príklady
edukačného využitia hračiek ju popchli. Keď sa prváčikom v jej triede stal jej vnuk, nechcel sa odlúčiť
od tamagoči a ona ho nechcela zarmútiť či byť k nemu násilná, dovolila jemu (a súčasne musela aj
celej triede), aby si každý svoje tamagoči nosil do školy za podmienky, že sa bude oň starať a pritom
nevyrušovať. Mala výhodu, že sa našiel šikovný tatino, ktorý nepokojné hračky, ktoré si každú
živočíšnu/ľudskú potrebu (napr. ksmenie, prechádzku, záujem o seba) pravidelne vynucovali rôzne
nepríjemným pípaním v rôznom čase, preprogramoval tak, že v triede ani v popoludňajšom klube
nevyrušovali. Po štyroch rokoch, keď žiaci prechádzali k ďalšej pani učiteľke a ona do dôchodku,
zhodnotila prínos pomenovaných tamagoči pre seba i deti. V osobnom stretnutí opísala situáciu, keď
život a životnosť niekoľkých tamagoči skončila a aktívne tamagoči už nemali individuálnych
„majiteľov“ ale patrili všetkým. Stali predmetmi vzájomného odmeňovania – odmenení si hračky brali
domov a starali sa o ne cez noc či víkend. Vnukov tamagoči tiež prirodzene doslúžil a ona sama bola
nútená svojich štvrtákov uprosiť, aby si ten posledný „živý“ kúsok mohla zobrať domov na
Veľkonočné sviatky. Podľa mňa v škole nevyužiteľnej - nie vedeckej – hračke dokázala dať nový
edukačný rozmer. Uplatnenie tamagoči našla údajne vo všetkých predmetoch a učivách a hodnotila
najmä to, že cez hračku mali deti k sebe bližšie a aj sa učili radšej ako to zo svojej dovtedajšej
učiteľskej praxe poznala.
Celkove sa za 17 rokov zúčastnilo 86 seminárov a workshopov minimálne
1 500, najmä pedagogických, pracovníkov.
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7. krok OZ VH v SR – PRVÁ SHOW VEDECKÝCH HRAČIEK V PRÍRODE

Dnes už Halušky na Tureckej či Halušky Fest Turecká pozná na Slovensku takmer každý – majú
primerane zábave veľkú popularitu. V roku 1998, keď obec s aktivitou začínala, to vyzeralo skôr na
piknik pre verejnosť. Keď ma Dušan Kokoška presvedčil, že to môže byť pekne široká propagácia
Vedeckej hračky, zbalila som dve prepravky materiálov do Wartburga a šli sme. Vďaka alkoholu, ktorý
tam priam „tiekol potokom“, som po hodinke zostala pri troch veľkých stoloch rôznych vedeckých
hračiek na ukazovanie, predvádzanie a stráženie sama. Dobrá „zaberačka“ stála za to – priamo na
mieste nás sprostredkovane požiadal majiteľ neskôr neslávne známej firmy DRUKOS, a. s., o podobnú
show v rámci Dní Drukosu priamo na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Pri tej mi už výborne asistovali
deti, napr. synovia kolegyne JUDr. Ľubice Mazúchovej.
Rada spomínam najmä na fyzicky náročné, avšak obohacujúce show v prírode v rámci osláv SNP pri
Pamätníku SNP či počas Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici alebo Stretnutí generácií na Kališti.
Show v prírode sú pomerne nákladné - vedecké hračky na hranie v prírode sú väčšinou z plastu, málo
vydržia, často odletia a p. A okrem toho arzenál vedeckých hračiek do prírody je obmedzený – chýba
pevná vodorovná plocha, škodí vietor a dážď (show v zime si zatiaľ ani nepredstavujem, hoci...?).
O mnohých hrových aktivitách v prírode, ktoré usporadúvajú členovia
v našich pobočkách najmä k MDD, začatiu školského roka alebo počas Dní
hrania nevediem evidenciu, takže odhad, že za 16 rokov bolo našich show
150 môže byť podhodnotený.

Deň rodiny v Banskej Bystrici, 2014
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8. krok OZ VH v SR – VERNISÁŽ PRVEJ INTERAKTÍVNEJ VÝSTAVY

V roku 1997 som náhodne uzavrela stávku s vtedajším riaditeľom centra vedy TECHNORAMA
v švajčiarskom Winterture o tom, že v SR budeme mať výstavu, na ktorej sa budú všetci návštevníci
môcť hrať aj s drahými a malými vedeckými hračkami (napr. s guľatou kockou, za ktorú som vtedy
zaplatila 4,95 CHF). Jeho pochybnosť naštartovala moje odhodlanie realizovať dávny zámer: vytvoriť
a zrealizovať výstavu vedeckých hračiek, ktoré som v neúnosnom množstve a objeme nazhromaždila
v mojom jednoizbovom byte.
Tu cítim jedinečnú možnosť opísať, za akých okolností vznikla myšlienka vedeckohračkových výstav.
Cena pre víťazov 1. ročníka súťaže SCHOLA LUDUS – VEDECKÁ HRAČKA bola cesta po centrách vedy
v severnom Nemecku a Dánsku mikrobusom, ktorý šoféroval Ing. Igor Kollárik. Zabezpečila som
návštevy centier vedy v Berlíne, Flensburgu a Kodani, ubytovania pre 10 ľudí v lacných hosteloch,
Igorko spravil plán cesty, nabalil doplnkové stravovanie a sadol za volant svojho FORD-TRANZITU,
ktorým nás starostlivo a bezpečne viezol viac ako 1 500 km. Už po návšteve berlínskeho Spektrumu
sa v aute začali debaty o tom, či a kedy takéto zariadenie bude fungovať v SR, keď veľký odvážny
projekt RNDr. Kataríny Teplanovej „Slovenské centrum vedy pre všetkých“ stále nenachádza
zodpovedajúcu vládnu/ministerskú podporu a roztápa sa vo výstavách, ktoré sú síce
originálne, výborné, úspešné, ..., ale predsa len dočasné (SCHOLA LUDUS – Energia, SCHOLA LUDUS –
5 E).
Poznámka úplne mimochodom: Katkin projekt, na ktorom som
vášnivo rada spolupracovala, nám závidel aj Jean Claude
Guiraudone, námestník generálneho riaditeľa La Cité de Sciences et
de l´Industrie v Paríži - najväčšieho centra vedy v Európe a čestný
prezident MILSET (Mouvement International pour le Loisir
Scientifique et Technique). Hovorieval, že ak by mal opäť možnosť
odporúčať Georgovi Pompiduovi projekt ústredného francúzskeho
centra vedy, bolo by to podľa všeobjímajúceho projektu SCHOLA
LUDUS.

Aj teraz vnútorným zrakom vidím slnkom zaliatu dánsku rovinu (chvíľu predtým sme išli diaľnicou pod
vodným kanálom na moste, na ktorom plávala loďka a nad nami preletelo lietadlo), keď niektorý
z mojich chlapcov vzadu v aute povedal, že veď v tých hračkách, čo všade nakupujem je v podstate
skryté to, čo v obrovských exponátoch v tých múzeách vedy, v ktorých sme sa hrali s vedou.
Odvtedy som rozvíjala myšlienku výstav vedeckých hračiek a prepracúvala pôvodný koncept projektu
výstavy. Ako vhodný výstavný priestor sa mi pozdávala sála na dočasné výstavy v Múzeu – Pamätníku
SNP. Na termíne a realizačnej spolupráci od decembra 1998 sme sa dohodli na zmluvnom základe
s riaditeľom tohto múzea PaedDr. Jánom Stanislavom, CSc., i vedúcou výstavníckeho oddelenia Dr.
Editou Stránskou. Účinne som oslovila doc. RNDr. Rastislava Baníka, PhD., a jeho kolegyňu RNDr.
Janku Raganovú, PhD., z Katedry fyziky Fakulty prírodných vied UMB, ktorí dodali na výstavu niekoľko
svojich a katedrových experimentálnych a demonštračných zariadení. Mimoriadne dobre mi padla
ústretovosť môjho šéfa, predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR, Ing. Martina Hudobu, ktorý
súhlasil s tým, že v súvislosti s prípravou výstavy môžem po pracovnom čase v Úrade pracovať na
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úradnom PC, používať služobný telefón a tlačiť potrebné texty. Výstava bola totiž tiež propagáciou
ÚPV SR – na paneloch vo foyeri múzea boli princípy priemyselnoprávnej ochrany, kópie ochranných
dokumentov (patentov, úžitkových vzorov, priemyselných vzorov, ochranných známok) hračiek zo SR
a zahraničia a zopár životopisov a portrétov starších slovenských vynálezcov. V duchu centier vedy
som zabezpečila prenajatie šiestich nepotrebných exponátov z Csodák Palotája/Paláca zázrakov
v Budapešti, ktoré sme s Ing. Kollárikom previezli len deň pred prvou inštaláciou prvej interaktívnej
výstavy, podobne ako vyradené školské lavice z banskobystrickej ZŠ. V múzeu totiž mali – a myslím,
že stále aj majú len – osem tzv. krčmových hnedých stolov.
Výstavu sme otvorili 2. decembra 1998 aj vďaka 8 000 korunovej dotácii Nadácie zdravé mesto BB.
Záujem o výstavu a jej návštevnosť boli od prvého dňa veľké, takže bola otvorená proti múzejníckym
zvyklostiam každý deň od 8:00 do 19:00, resp. 20:00. Množstvo detí a mladých návštevníkov,
permanentný ruch a najmä okolnosť, že všetci sa so všetkým hrali, bola nová, spočiatku ťažko
stráviteľná, avšak perspektívna skúsenosť pre všetkých pracovníkov múzea. Do našej výstavy sa im
napr. ešte nestalo, aby v snehu čakalo niekoľko vopred nahlásených a rozplánovaných tried (ťažko
bolo totiž možno vyhnať tých, čo sa vo vnútri hrali viac ako dve hodiny) na vstup do múzea. Už
koncom januára 1999 bolo jasné, že v pôvodne dohodnutom termíne neuspokojíme záujemcov
z celého Slovenska a tak bola výstava predĺžená do 7. marca 1999. Hneď s požiadavkou vedenia
múzea, aby som o rok pripravila a zabezpečila inú výstavu do ich priestorov. Nadväzne sme výstavu
„Vedecká hračka – prekvapenie, potešenie, poznanie“ reinštalovali v škole skanzenu Slovenského
poľnohospodárskeho múzea v Nitre a na jeseň 1999 v žilinskom Dome techniky ZSVTS.
Naše výstavy v múzeách sa predlžovali viackrát – v Múzeu Spiša, Kežmarku, Oščadnici, ...
A ako dopadla motivačná stávka s direktorom TECHNORAMy? Na jar 2003, po prekročení rakúskoslovenskej hranice sa ma neočakávane telefonicky opýtal povedomý nemecký barytón kde a kedy sa
môžeme stretnúť. V tom čase bola dlhodobá výstava „Hráme sa na vedu“ v Slovenskom
poľnohospodárskom múzeu v Nitre, tak som mu navrhla, že na nej – mali sme to približne rovnalo
ďaleko. Po cca troch hodinách som ho tam naozaj našla, ako s jazykovo dobre vybaveným lektorom
stavajú vežu z magnetických gúľ a malé guľaté kocky tam boli. Tak som, tuším jediný krát v živote,
vyhrala stávku – vyhraté francúzske šampanské bolo súčasťou luxusného obeda.
Do konca roka 2014 som navrhla, pripravila, zostavila a zabezpečila celkom
43 tematických putovných výstav, z ktorých si najviac cením Hodnoty –
vedecká hračka a SEA and Scientific Toy (bola postavená pre festival vedy
v Burgase na tému more a voda v angličtine a bulharčine; v súčasnosti má
manuály aj v slovenčine, francúzštine a španielčine a ostatnýkrát bola
verejnosti prístupná počas Európskeho týždňa vedy v Centre vedeckotechnických informácií SR, 2014). Obe dizajnérsky/výtvarne dotiahla
PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová z Banskej Bystrice.
Vzhľadom na rozsah je prehľad 345 výstav na Slovensku v prílohe.
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9. krok OZ VH v SR – PRVÁ PUBLIKÁCIA S ISBN

Nástojčivé žiadosti mnohých návštevníkov prvej interaktívnej výstavy v Banskej Bystrici ma viedli
k tomu, že som zostavila katalóg z informačných textov na paneloch výstavy a z manuálov
k exponátom, obohatený o výsledky práce OZ VH v rokoch 1995-1999. Na katalógu tvorivo
spolupracovali Janka Zimová a Zuzana Belková z Úradu priemyselného vlastníctva SR. Publikáciu
vydala vo februári 1999 firma ARALK, Bratislava, v náklade 200 kusov, ktoré sa bleskove do konca
výstavy predali po 50 Sk. Keďže som pozabudla na odovzdanie povinných výtlačkov o rok sme na
tento účel spravili dotlač.
V priebehu rokov 2000-2004 nasledovali ďalšie dva neštandardné katalógy k výstavám a dva
zborníky. Milou bola útla v plátne viazaná knižočka formátu A7 Hry a hračky v citátoch a obrazoch (E.
Balážová, B. Puobišová), ktorú sme vydali k Evkiným päťdesiatinám.
Ostatnou nami vydanou publikáciou je česká kniha úvah, spomienok
a najmä múdrych myšlienok profesora Stanislava Kučeru „Návraty k
pravidlům hry” (Banská Bystrica, 2008. ISBN 80-968131-7-9).
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10. krok OZ VH v SR – PRVÁ REINŠTALÁCIA INTERAKTÍVNEJ VÝSTAVY V MÚZEU

Zrealizovať prvý prevoz a múzejnú reinštaláciu výstavy „Vedecká hračka – prekvapenie, potešenie,
poznanie“ v škole skanzenu v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v mojej rodnej Nitre sa
nakoniec ukázalo ako celkom jednoduché. Aj vďaka tomu, že som vo veľkom bratovi Ing. Igorovi
Kollárikovi mala zdatného znalého pomocníka a výstava bola už „odľahčená“ o exponáty z Maďarska
a postery z ÚPV SR.
Špecializované prostredie múzea či galérie je na naše interaktívne výstavy určite najvyhovujúcejšie
v prípade, ak majú potrebný základný inventár: dostatok stolov či iných vodorovných výstavných
plôch. Bežne totiž stoly nepotrebujú. Exponáty majú v rôznych vitrínach, príp. na malých často lanami
oddelených „kubusoch“.
Čo sa týka výstavného mobiliáru sú pre mňa nezabudnuteľné obe inštalácie v SNM - Múzeu Andreja
Kmeťa v Martine.
Prvá: V sychravú októbrovú sobotu 2001 som v komplikovaných a výstavnícky provizórnych
podmienkach (rôzne veľké neotesané ťažké drevené platne sme ukladali na labilné stavebné „kozy“)
inštalovala 18. výstavu „Vedecká hračka – prekvapenie, potešenie, poznanie“. Aby som sa trošku
pochvastala, ale i vypočula si názor skúseného pedagóga, ktorý nie je ovplyvnený návštevou centier
vedy vo svete, poprosila som profesora Tumu, aby prišiel a pohral sa na nej pred otvorením. Potom,
čo preletel pohľadom neútulnú, jemu dobre známu miestnosť, postupoval od experimentov z Katedry
fyziky Fakulty prírodných vied UMB, čítal si kompletné manuály docenta Rasťa Baníka a bral exponáty
do ruky, pričom väčšinou hneď s nimi zdatne manipuloval. Až pri málo známych vedeckých hračkách
som mala v hraní navrch ja. Nebolo azda textu či exponátu bez jeho pripomienky. Raz nevhodný
materiál, potom zlá konštrukcia experimentu, nedostatočné vysvetlenie prírodnej podstaty,
chýbajúce vzorce a súvislosti, preklepy či nesprávne alebo nadbytočné vety v texte, kopa návrhov na
doplnenie fyzikálnymi exponátmi (najmä z elektrotechniky), zásadný nedostatok v nesystematickom
usporiadaní atď. Bolo tej nečakanej kritiky a nedostatkov naraz na mňa tak veľa, že som sa zaoberala
myšlienkou túto výstavu zrušiť, nespraviť už žiadnu ďalšiu reinštaláciu a s touto aktivitou prestať. Do
intímnej miestnosti, v ktorej som plakala, vtedy prenikli profesorove slová múzejným lektorkám
o tom, aká je táto výstava dobrá, prínosná, výnimočná a čo všetko a ako majú robiť pre jej zdar
a využitie najmä v martinských školách.
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Druhá: Ďalšiu výstavu „Kaleidoskop – vedecká hračka“ zabezpečoval už iný manažment a personál
Múzea. Prvý pohľad do vyleštenej miestnosti mi padol na ústrednú obrovskú šesťbokú sklenú stavbu
takmer po strop a zopár stojanových vitrín (podľa mňa nevyprataných z miestností). Pomáhať mi mali
upratovačky a mladá lektorka. Neboli ani ochotné vypočuť si moje požiadavky na stoly, nieto ich
realizovať s tým, že nepripustia, aby sa v ich Múzeu niekto niečoho dotýkal. Dobrú hodinku som ich
presviedčala, vysvetľovala, že ťažko postavená vitrínisko s vnútornými policami nemá zmysel a že
naše exponáty musia byť nielen dostupné, uchopiteľné a vo výške detských očí, ale že každý s nimi
bude manipulovať. Slová nestačili a presvedčili ich až hračky, keď som ich sčasti povykladala na
podlahu. Výsledkom bol kompromis: do ústrednej vitríny sme prácne vložili také kaleidoskopy, ktoré
mali na stoloch nejaký svoj variant a ony začali vláčiť opäť tie strašné dosky a stavebné kozy, z ktorých
po zakrytí plátnom boli obstojné výstavné plochy.
Do konca roka 2014 bolo v múzeách a galériách SR inštalovaných
87 našich výstav v 43 múzeách a 4 galériách.
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11. krok OZ VH v SR – ZRIADENIE PRVEJ WEB-STRÁNKY

Na výstave v banskobystrickom Múzeu SNP mi na jar v roku 2000 PaedDr. Balážová predstavila
svojho šikovného sympatického študenta. Radovan Pňaček ochotne prisľúbil, že dobrovoľnícky spraví
a bude viesť našu webovú stránku cez portál rwan. Jeho návrh jasne zelenej plochy sa nám hneď
zapáčil. Slovník a grafika týkajúce sa vedeckých hračiek a najmä slovenčina však nezodpovedali našim
predstavám a tak spolupráca a s ňou i webka išli v tichosti dostratena.
Webová stránka v rokoch 2003-9 patrila k „firemnej kultúre“ podobne, ako dnes facebook.
Statočného dobrovoľníka na túto náročnú prácu sme našli začiatkom roka 2006 v Pavlovi Diškanovi,
vtedy vysokoškolákovi, teraz Mgr. Navrhol viac variantov grafiky v rôznych farbách, z ktorých sme si
vybrali neutrálne broskyňovú, ktorou je stránka charakteristická dodnes.
Web-stránka www.vedeckahracka.sk je zriadená v crooce.com, s. r. o., Bratislava, a je užívateľsky
čistá a bezpečná (bez reklám, odkazov na iné weby a v podstate bez používania cudzích prvkov).
Keďže mladí kolegovia boli s webovou stránkou mimoriadne nespokojní,
v súčasnosti ju Mgr. Diškan pekne modernizuje. Dôležitejší ako jej vzhľad však
by mal byť vždy jej aktuálny – a vzhľadom na 20 rokov činnosti a zamýšľané
závažné zmeny Predsedníctva – aj chronologický či historický obsah.
Úlohou blízkej budúcnosti pre nových mladých členov Predsedníctva OZ VH je
aj zriadenie a prevádzkovanie facebooku, s ktorým sa neviem skamarátiť.
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12. krok OZ VH v SR – PRVÁ AKTÍVNA ÚČASŤ NA EXPO SCIENCES EUROPE

V časti krokov Vedeckej hračky vo svete podrobnejšie popíšem prvé stretnutie s Expo Science Europe.
Keď som zistila, že takáto podobná akcia európskeho rozmeru bude v júli 2002 v Bratislave, nedalo mi
a obnovila som staré kontakty s AMAVETom a na festival sme išli siedmi (Andrej Baláž, Ivan Belička,
Lucia Fleischhackerová, Jakub Kollárik, Lucia Kolláriková a vedúce PaedDr. Eva Balážová a Ing. Beata
Puobišová) s jediným univerzálnym projektom „Scientific Toy“. Na naše vtipné suveníry
(trojuholníková broskyňová vizitka s malinkou funkčnou veselou fazuľkou) si vedúci pravidelných
národných delegácií na ESI a ESE spomínajú dodnes. Toto ESE sa vyznačovalo tiež tým, že spolu
s Michalom Hočom, dnes doktorandom Žilinskej univerzity, sme získali Cenu predsedníčky Úradu
priemyselného vlastníctva SR.
Aktívne účasti našich členov s vlastnými projektmi, ktoré viedli skúsení členovia OZ VH, na ďalších
prehliadkach vedecko-technickej činnosti detí a mládeže sa stali dobrou tradíciou a v ostatnom čase
sa rozšírili aj o zabezpečenie účasti na súťažných prehliadkach projektov stredoškolákov INESPO
(International Environment & Sciences Project Olympiad) v Holandsku a INEPO Euro-Asia v Baku
(Azerbajdžan).
Za 20 rokov sa na 16 medzinárodných festivaloch vedy a techniky
a súťažných olympiádach na štyroch kontinentoch vystriedalo 62 žiakov
a študentov s 37 projektmi.
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13. krok OZ VH v SR – KRST VLASTNEJ PERSONALIZOVANEJ ZNÁMKY

Súťaž na návrh kupónu príležitostnej personalizovanej známky sme vyhlásili k 10. výročiu OZ VH
11. 9. 2004. Došlo 19 návrhov od šiestich autorov. Autorkou víťazného a použitého návrhu je
PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD., z Banskej Bystrice.
Známku v nominálnej hodnote 6,- Sk sme pokrstili 11. januára 2005 na vernisáži výstavy X. Vedecká
hračka v Múzeu – Pamätníku SNP. Používali sme ju na listovú korešpondenciu tri roky do
spotrebovania.
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14. krok OZ VH v SR – AKREDITÁCIA KURZU HRY A HRAČKY V EDUKÁCII

Na základe povzbudzujúcich reakcií účastníkov rôznych našich seminárov a workshopov sme sa
s PaedDr. Evou Balážovou, PhD., v rokoch 2006-7 začali zaoberať myšlienkou zostaviť ucelený blok
prednášok, seminárov a prác pre učiteľov v rámci ich vzdelávania. Nadväzne ako sme v profesorovi
Vojtechovi Korimovi, CSc., dekanovi Pedagogickej fakulty UMB, našli ústretového garanta kurzu, sme
zámer dotiahli a 4. 4. 2008 sme podali Akreditačnej komisii pre celoživotné vzdelávanie Ministerstva
školstva SR okolkovanú žiadosť o akreditovanie 48-hodinového dvojsemestrálneho kurzu „Hry
a hračky ako prostriedky edukácie“. Kurz bol akreditovaný 23. 6. 2008 a hneď v nasledujúcom
školskom roku začal prostredníctvom Metodicko-pedagogických centier v Banskej Bystrici a Prešove.
Do ukončenia 5-ročnej platnosti akreditácie sa 61 kurzov zúčastnilo 1 281
pedagogických a iných pracovníkov, z nich 122 kurz ukončilo záverečnou
prácou a ziskom certifikátu. Publikovanie prác je, žiaľ, bezpredmetné
vzhľadom na nízku úroveň či slabú využiteľnosť v pedagogickej praxi.
Žiadna záverečná práca nebola na tému vedecká hračka.
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15. krok OZ VH v SR – ZRIADENIE CENTRA HIER A HRANIA VEDHRAČKA

Nevyužité priestory Domu techniky Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností priam lákali
na to, aby sme naše aktivity presmerovali do nich. Rokovanie s členmi Predsedníctva ZSVTS
a predsedom Územného koordinačného centra ZSVTS v Banskej Bystrici vyústili 6. 9. 2009 do
podpísania zmluvy o prenájme najväčšej zasadačky v budove na účel zriadenia a prevádzkovania
stálej výstavy, ktorá bude základom Slovenského centra hier a hračiek. Zariadenie sme pomenovali
VEDHRAČKA a staral sa oň čerstvý absolvent PdF UMB Mgr. Andrej Baláž, ktorý si na tento účel zriadil
živnosť. Aj preto sa nebránil a o VEDHRAČKe rozprával aj v priamom vysielaní STV.
Slovenské centrum hier a hrania v Banskej Bystrici – tento zámer sa
nepodarilo zrealizovať komplexne. Mesto Banská Bystrica nám síce ponúklo
priestory vo veľkej bývalej škole na konci Sásovej, ale vzdialenosť
a opustenosť budovy s rýchlo postupujúcim chátraním nás od prenájmu
odradili. Dúfam, že zodpovedným prevádzkovaním stálej výstavy
udržiavame myšlienku pri živote a v osvietenejších politicko-spoločenských
podmienkach ju budeme môcť s viacerými partnermi zrealizovať.
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16. krok OZ VH v SR – PRVÝ DENNÝ TÁBOR TVORIVOSTI VEDHRA

VEDHRAČKA a ostatné priestory v Dome techniky ZSVTS poskytovali dobré podmienky na stretávanie
a tvorivú prácu, čo sme využili na detské denné tábory tvorivosti VEDHRA. Prvý začal s 30 detskými
účastníkmi 23. augusta 2010. Viedol ho Mgr. Andrej Baláž, o ekonomiku a proviant sa staral Ing. Igor
Kollárik a odborný program orientovaný na vynálezcovskú tvorivosť s využitím vynálezcovských
krokov Altšulerovho algoritmu bol mojou parketou. Nezabudnuteľným pre všetkých detských
účastníkov bol najmä Deň robotiky, ktorý viedli Banskobystričania Ján Maťaš, Andrej Chudý,
Ján Mikolaj a bratia Snopkovci zo Šale. Vtedy prišli medzi nás so sprievodmi aj primátor mesta
Mgr. Ivan Saktor a rektorka UMB pani profesorka Beata Kosová.
Obohatením ďalších turnusov jarných a letných táborov bol výlet vlakom do centra vedy ATLANTIS
v Leviciach alebo Bratislave, príp. do planetária v Žiari nad Hronom.
Dosiaľ sme usporiadali 11 turnusov denných táborov tvorivosti, v ktorých
bolo 102 detí, z toho traja dvakrát.
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17. krok OZ VH v SR – VYDANIE TURISTICKEJ ZNÁMKY VEDHRAČKA

S nápadom vydať vlastnú turistickú známku prišiel Mgr. Andrej Baláž a aj ho kompletne zrealizoval.
Dal zhotoviť sto či dvesto turistických známok č. 496 na jednej strane s nadpisom VEDHRAČKA
a banskobystrickou adresou a na druhej strane bola upravená hracia kocka. Turistické známky
objednal, zaplatil a predával.
Turistická známka VEDHRAČKA Banská Bystrica sa minula v roku 2013.
Zberatelia týchto drevených turistických suvenírov známku
sporadicky hľadajú doteraz.

Obrázok prevzatý z http://www.turistika.cz/mista/turisticka-znamka-c-496-banska-bystrica-vedhracka
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18. krok OZ VH v SR – PRVÝ DEŇ HRANIA V SR

Deň hrania v SR je pôvodná aktivita navrhnutá, realizovaná a popularizovaná členmi nášho
občianskeho združenia.
Súčasťou prvého Worldwide Day of Play na Slovensku bola literárna súťaž s hláskami H-R-A, v ktorej
sa úlohy vedúcej poroty ujala banskobystrická poetka pani Elena Cmarková.
Počas ďalších Dní hrania si účastníci vyrábali vlastnú vedeckú hračku:
1. 10. 2011 – nitkový telefón (bol vytvorený a nadväzne zaregistrovaný slovenský rekord v nitkovom
telefonovaní, keď si na 7 miestach Slovenska telefonovalo 310 účastníkov),
29. 9. 2012 – frndžala,
28. 9. 2013 – guľôčka čo nespadne,
27. 9. 2014 – kaleidoskop.

Najbližšie dni hrania v SR budú 26. 9. 2015 a 24. 9. 2016 pravdepodobne
s rozšírenou filozofiou a efektívnejšou masmediálnou podporou.
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19. krok OZ VH v SR – PRVÝ KRÚŽOK MLADÝCH VYNÁLEZCOV

Krúžok mladých vynálezcov vznikol ako prirodzený dôsledok tábora tvorivosti VEDHRA – dvaja chlapci
so spolužiačkou prichádzali pravidelne počas mojich služieb na stálej výstave a chceli niečo ďalej
vymýšľať, rezať, páliť, ...
Po tri roky sme sa schádzali nepravidelne raz za jeden-dva týždne striedavo v mojom byte a na stálej
výstave a robili sme v malom krúžku rôzne jednoduché experimenty malých debrujárov a nadväzne
sa snažili tvoriť nejaké nové hračky, najmä z odpadných materiálov. Jeden z rodičov nesúhlasil
s fotografovaním, takže zo stretnutí neexistuje fotodokumentácia.

V súčasnosti býva krúžok troch šikovníkov na výstave
VEDHRAČKA – VYNÁLEZY.
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20. krok OZ VH v SR – PRVÁ INTERAKTÍVNA VÝSTAVA VEDHRAČKA V OBCHODNOM CENTRE

Návštevnosť VEDHRAČKy v Dome techniky ZSVTS nezodpovedala našim predpokladom. Vznikol
finančný problém s uhrádzaním nájomného (dodnes účtovnícky ÚKC ZSVTS niečo dlžíme). Situácia
nás viedla k tomu, že sme výstavu presťahovali do najväčšieho obchodného centra v Banskej Bystrici
– Europa SC. Tento krok som robila s veľkým premáhaním napriek tomu, že už mnohokrát som vedu
popularizujúce výstavy i permanentné zariadenia v obchodných centrách v Južnej Afrike, USA, Mexiku
či Emirátoch videla a navštívila. Technologicky zaujímavo stavané monštrum, ktoré zásadne zmenilo
panorámu Banskej Bystrice, som obchádzala nielen preto, že obchodné centrá „nemusím“, ale najmä
preto, že obsah stavby rýchlo postupujúcim konzumom ľahko „oblbuje“ ľudí a vinila som ho z toho,
že v krásnom historickom centre vymrel život.
Po tretíkrát som do ESC BB však išla v presvedčení, že týmto mojím ústupkom uchováme stálu
výstavu a keď budeme takto na očiach, ľahšie nájdeme zodpovedajúce priestory či zastrešenie.
Nakoniec bez troch dní 1 000 dní výstavy otvorenej pre verejnosť bola dobrá obohacujúca skúsenosť
plná nových kontaktov a odovzdávania nášho radostného posolstva aj ľuďom, ktorí by do
klasickejšieho priestoru neprišli.
V súčasnosti VEDHRAČKA pokračuje stálou výstavou VYNÁLEZY v pekných
priestoroch v najväčšom zvolenskom nákupnom centre Europa.
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KROKY A ROKY HISTÓRIE OZ VH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Aktivita
Založenie organizácie
Registrácia občianskeho združenia MV SR
Zriadenie prvého bežného účtu
Prvá účasť na Expo Sciences Internationale
Prvý workshop v zahraničí
Získanie prvej dotácie (Pro Slovakia)
Prvé vyhodnotenie súťaže Vedecká hračka
Prvá prihláška úžitkového vzoru na vynález vytvorený členom
Prvý program v Slovenskej televízii (Majster N)
Prvá zlatá medaila na svetovej vynálezcovskej výstave
Prvá show vedeckých hračiek pre verejnosť (interiér)
Ocenenie Slovenskej asociácie strojných inžinierov na NOVTECH 1996
Predstavenie obč. združenia prezidentovi SR Michalovi Kováčovi
Zmena sídla organizácie

15 Vystavovanie na vynálezcovskej výstave GENIUS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cena ministra zahraničných vecí Maďarskej republiky za podporu
technického rozvoja
Prvý seminár pre učiteľov
Prvá zlatá medaila na medzinárodnej výstave hračiek INTERTOYS
Prvé členstvo OZ VH v medzinárodnej organizácii (IFIA)
Prvá show vedeckých hračiek v exteriéri
Vernisáž prvej interaktívnej výstavy
Prvý člen ukončil akreditované vzdelávanie pre neziskové organizácie
Prvé daňové priznanie
Vydanie prvej publikácie s ISBN
Prvá reinštalácia interaktívnej výstavy v múzeu
Vytvorenie prvého loga UmInEx pre národnú výstavu vynálezov ÚPV
SR
Zriadenie prvej web-stránky
Zaradenie medzinárodnej súťaže Scientific Toy medzi aktivity MILSET
Prvá aktívna účasť na Expo Sciences Europe (Cena Úradu
priemyselného vlastníctva SR)
Prvá prednáška o vedeckých hračkách na medzinárodnej konferencii
ICCP

Rok
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999

Miesto
Trenčín
Bratislava
Bratislava
Kuvajt (Kuvajt)
Kuvajt (Kuvajt)
Bratislava
Bratislava
Spišská Nová Ves
Bratislava
Pittsburg (PA, USA)
Modrý Kameň
Žilina
Turčianske Teplice
Banská Bystrica
Budapešť
(Maďarsko)
Budapešť
(Maďarsko)
Oravské Veselé
Trenčín
Ženeva (Švajčiarsko)
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Staré Hory
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Nitra

1999

Banská Bystrica

1999
2002

Dolný Kubín
Brusel (Belgicko)

2002

Bratislava

2004

Krakov (Poľsko)

1998
1998

31 Prvá interaktívna výstava v zahraničí

2004

32 Prvá aktívna licencia na know-how a označenie UmInEx
33 Krst vlastnej personalizovanej známky k 10. výročiu OZ VH
Prvá vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná OZ
34
VH
Prvá prednáška na svetovej konferencii IPA - Medzinárodné uvedenie
35
definície scientific toy ako kategórie hračiek
36 Prvá nominácia na Detský čin roka

2004
2005

Békešská Čaba
(Maď.)
Banská Bystrica
Banská Bystrica

2005

Banská Bystrica

2005

Berlín (Nemecko)

2006

Dolný Kubín
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Prvá práca členky úspešná v ústrednom kole Stredoškolskej odbornej
činnosti
Cena Slovenskej humanitnej rady Dar roka
Žiadosť o prijatie do MILSET (Mouvement International pour le Loisir
Scientifique et Technique)
Prijatie za riadneho člena MILSET
Prvé ocenenie dobrovoľníckych činností členov OZ VH
Návšteva p. biskupa Františka Tondru na výstave Vedecká hračka v škole
Návšteva manželiek prezidentov SR a Ruska p. Silvie Gašparovičovej a
p. Ľudmily Putinovej na našej výstave v rámci BIBLIOOBRAZ
Akreditácia kurzu Hry a hračky ako prostriedky edukácie (MŠ SR)
Prvá veľká show v zahraničí
Prvá písomná záverečná práca frekventantky kurzu
Cena Rady mládeže Slovenska
Zriadenie Centra hier a hrania VEDHRAČKA
Prvý denný tábor tvorivosti VEDHRA
Prvé zapojenie do Dní dobrovoľníctva v SR
Vydanie turistickej známky VEDHRAČKA (č. 496)
Prvá profilová rozhlasová relácia Nočná pyramída
Prvý Deň hrania v SR
Zapojenie do Európskeho týždňa vedy
Prvý kurz o vedeckej hračke pre pedagógov v zahraničí
Odovzdanie prvej putovnej výstavy do zahraničia
Ceny Krištáľový Merkúr za inovácie
Prvá aktívna účasť na Človeče, nehnevaj sa!
Vytvorenie slovenského rekordu v nitkovom telefonovaní
Prvé miesto na Festivale vedy a techniky
Zapojenie do Dňa dobrovoľníctva
Prvý krúžok vynálezcovskej tvorivosti
Prvá interaktívna výstava VEDHRAČKA v obchodnom centre
Prvá účasť na Dni rodiny
Prvá účasť členov OZ VH s projektom na súťaži Intel ISEF
Prvá aktívna účasť na Expo Science Asia
Prvá prezentácia na akcii Noc výskumníka
Návšteva Anastázie Kuzminovej s rodinou na výstave VEDHRAČKA
Prvá patentová prihláška na vynález vytvorený členmi OZ VH
Prvá aktívna účasť na medzinárodnej súťaži INEPO-EUROASIA
Prvá aktívna účasť na svetovej súťaži INESPO
Prvá aktívna účasť na Science Festival
Inštalácia stálej expozície v Steel Park, kreatívna fabrika
Medzinárodné akceptovanie kategórie Scientific Toy
Prvá interaktívna výstava v obchodnom centre zabezpečená pre
objednávateľa
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2005

Kežmarok

2005

Bratislava

2005

Santiago (Čile)

2006
2007

Tarragona (Špan.)
Banská Bystrica
Ružomberok

2007

Moskva

2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014

Bratislava
Plzeň (ČR)
Jasenie
Bratislava
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
14 miest v SR
Bratislava
Ťumen (Rusko)
Moskva (Rusko)
Banská Bystrica
Banská Bystrica
7 miest v SR
Bratislava
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Pittsburg (PA, USA)
Manáma (Bahrajn)
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Baku (Azerbajdžan)
Eindhoven (NL)
Burgas (Bulharsko)
Košice
Istanbul (Turecko)

2014

Nitra

SPOMÍNAME

S vďakou spomíname na členov občianskeho združenia Vedecká hračka, ktorí nás opustili:
RNDr. Danica Bibzová, Turčianske Teplice (1949-2000) – členka; v rodinnej firme BIBZA, s. r. o.,
Turčianske Teplice, ktorá vyrábala aj drevené hračky, predstavila Vedeckú hračku, o. z.,
prezidentovi Michalovi Kováčovi
Mgr. art. Ingrid Soláriková, Košice (1974-2004) – nositeľka Zlatej TIMMY´98; autorka hry Bufo –
zázračná pyramída a pôvodkyňa vynálezu zázračnej mastaby (európsky patent, patent SK
285044; dizajn SK 25795 „Viacfarebná hranolová skladačka“; 1. miesto v 6. ročníku súťaže
Vedecká hračka) a magnetickej skladačky (dizajn SK 25993 „Magnetická hračka“)
Ing. Emil Malý, Malinovo (1949-2005) – člen Predsedníctva, experimentátor a podporovateľ
Dušan Kokoška, Banská Bystrica/Bratislava (1942-2009) – spolukurátor prvej interaktívnej výstavy
Vedecká hračka – prekvapenie, potešenie, poznanie, Banská Bystrica, december 1998
Irena Hudeková, Galanta/Slatiňany (1925-2009) – členka a podporovateľka
Filip Kadlubiak, Trstená (1991-2012) – člen; aktívny tlmočník a účastník Expo Sciences International
v Santiagu (Čile, 2005) s projektom „Putovné výstavy Vedecká hračka“
Prof. JUDr. Stanislav Kučera, CSc., Praha (1928-2012) – člen a podporovateľ
Mária Brausteinová, Šiatorská Bukovinka (1924-2013) – členka a podporovateľka
Elena Kolláriková, Bratislava (1923-2014) – členka a podporovateľka (prvé finančné dary Nadácii
Schola Ludus a Vedecká hračka, o. z.)
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NAPÍSALI O VEDECKEJ HRAČKE
VEDECKÁ HRAČKA V „MÚZEU HRAČIEK“

Vedeckú hračku, občianske združenie, Banská Bystrica a našu inštitúciu Slovenské národné múzeum –
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, spája viac spoločných aspektov. Okrem
toho, že obidvaja sme čerství dvadsiatnici, venujeme sa jedinečnému fenoménu spoločnosti - hračke
a s ňou úzko spätému hravému detskému svetu, spája nás plodná spolupráca... a priateľstvo.
Prvá interaktívna výstava zavítala do múzea a prilákala, potešila malých i veľkých návštevníkov
1. 12. 2002. Spolu s výstavou sme získali aj prajných, fundovaných fanúšikov múzea –„hračkárov“.
Ď a k u j e m e ! Seminár „Hračka ako muzeálny predmet“, konaný na pôde múzea (12.-13. 10. 2004)
spojil odborníkov, nás a členov VEDECKEJ HRAČKY v plodnej diskusii a načrtol nové formy spolupráce.
Druhú kapitolu intenzívnej spolupráce naštartovala návšteva pôvodnej interaktívnej výstavy hračiek
v Múzeu SNP v Banskej Bystrici začiatkom roku 2007. Samotná umná výstava nám umožnila spoznať
a pochopiť všeličo o špirálach, ale najmä sme sa utvrdili v rozhodnutí, že výstavu chceme mať aj na
hrade. Zo vzájomnej dohody vyplynula pre vedenie múzea iba malá úloha: vyriešiť vhodné
umiestnenie výstavy! Interaktívna výstava s názvom „ŠPIRÁLA – vedecká hračka“ bola v priestoroch
múzea od 26. marca do 1. júna 2007. Na výstave určenej pre všetkých, najmä však pre žiakov,
študentov a rodiny deťmi bolo pre návštevníkov k dispozícií okolo 120 hračiek a hlavolamov z 20
štátov, 15 pôvodných fyzikálnych experimentov. Opisy vo forme manuálov a fyzikálnu podstatu
objasňujúce sprievodné texty spolu s exponátmi denne presviedčali návštevníkov o fakte, že
poznávanie, učenie sa a učenie môže byť aj radostnou hrou. /foto z výstavy 1-2/
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Sprievodné podujatie Seminár pre učiteľov „Hračky ako prostriedky edukácie“ Metodicko –
pedagogického centra Banská Bystrica (14. 5. 2007) hodnotili účastníci a organizátori veľmi pozitívne.
Za pozitívum po ukončení výstavy, okrem spokojnosti návštevníkov, môžeme považovať aj podnet na
rozšírenie interaktivity v múzeu – sprístupnenie Hračkárskej HERNE pre verejnosť v symbolickom
termíne na Deň detí 2007. Herňa počas nasledujúcich šiestich rokov poskytovala v závere prehliadky
expozície hračiek možnosť tak prirodzenej potreby ako zahrať sa s eko stavebnicami, vyskúšať si hry z
čias rodičov, hravou formou podporiť poznanie a tvorivosť. V neposlednom rade poskytla zázemie
pre ďalšie zaujímavé interaktívne výstavy.
Aktívna účasť členov občianskeho združenia na medzinárodnej konferencii „Hračky a hry v 21.
storočí“ (2008) na hrade Modrý Kameň bola nepochybne značným prínosom. Vo svojich príspevkoch
definovali dôležitosť a oprávnenosť existencie a smerovanie novej pôvodnej kategórie hračiek –
vedeckej hračky. Spolu s ostatnými zainteresovanými odborníkmi okolo hračky a hry prispeli
k dotvoreniu komplexnejšieho priblíženia tejto celospoločenskej témy.
V ďalších rokoch sme vzájomne sledovali svoje aktivity , informovali sa o novinkách, priebežne
konzultovali, ...
VEDECKEJ HRAČKE k výročiu gratulujeme, prajeme úspešné pokračovanie v činnosti a tešíme sa na
spoluprácu aj v budúcnosti!
Mgr. Erika Antolová, kurátorka zbierky hračiek
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
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VEDECKÁ HRAČKA V SUBJEKTÍVNOM CHÁPANÍ

Vedecká hračka bol pred 20 rokmi kontroverzne pôsobiaci neologizmus. Dnes je slovné spojenie
známe širokej verejnosti a ukotvené min. v odbornej pedagogickej terminológii. Vedeckou hračkou sa
rozumejú prostriedky hier približujúce zákonitosti prírodných javov aj občianske združenie so sídlom
v Banskej Bystrici, ktoré svojím dosahom prekročilo hranice Slovenska aj Európskej únie. O jeho
vzniku, histórii a dosiahnutých výsledkoch informuje rovnomenná webová stránka
(www.vedeckahracka.sk), desiatky popularizačných článkov, odborných i vedeckých štúdií. Vyhnem
sa preto ich vymenúvaniu, popisu či hodnoteniu. Pokúsim sa radšej zaspomínať na obdobie, v ktorom
sme išli rovnakou cestou.
Na začiatku treba pripomenúť, že v určenom rozsahu príspevku sa nedajú zosumarizovať všetky
zážitky a situáciu komplikuje aj zabúdanie (na dobré i zlé) ako prirodzená vlastnosť pamäte, a tak pri
spomienkach na zašlé časy je oporou - našťastie - faktografický materiál. Účelovo sa zmienim iba
o dvoch rozhodujúcich momentoch. V živej pamäti ostáva naše prvé stretnutie. I keď som sa v tom
čase už venovala štúdiu hier a hračiek, pojem vedecká hračka som zaregistrovala až v súvise
s výstavou v Múzeu – Pamätníku SNP v Banskej Bystrici koncom roka 1998. Vtedy bola už Vedecká
hračka v predškolskom veku a mala za sebou prvé kroky i slovíčka, bežné detské choroby a tiež
rozvinuté dispozície svedčiace o jej „školskej zrelosti“. Svoju životaschopnosť, potenciál a ambície
preukazovala sebaistým vystupovaním a temer dokonalou sociálnou komunikáciou. To boli dozaista i
hlavné dôvody jej predčasného vstupu do školy. Pri hodnotení profilu Vedeckej hračky je zrejmé, že
podobné prejavy boli/sú viac pravidlom ako výnimkou. Zatiaľ čo deťom prvé výrazné rozhraničenie
medzi zlatým obdobím hier a školskými povinnosťami uľahčuje ich zaškoľovanie v materských
školách, Vedecká hračka vyriešila vstup do školy účasťou na vedeckej konferencii Hra – prostriedok
formovania osobnosti, ktorú v roku 1999 usporiadala Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici.
Interaktívna výstava vedeckých hračiek, ktorú prezentovala veľmi mladá zlatovláska, členka
občianskeho združenia (Lucia Fleischhackerová), bola sprievodným podujatím a spestrením
konferencie i možnosťou pochopiť filozofiu a význam Vedeckej hračky v neformálnom vzdelávaní.
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Vedecká hračka sa teda ocitla na akademickej pôde bez prijímacieho konania a počas viac ako
desaťročnej spolupráce nesklamala dôveru, ba čím ďalej tým viac bolo nových výziev, možností,
riešení i perspektív. Tie by sa neboli mohli uskutočniť bez veľkorysosti a podpory kompetentných –
v tomto prípade hlavne prof. PaedDr. Vojtecha Korima, CSc., terajšieho dekana Pedagogickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici (v tom čase vedúceho Katedry vlastivedy a prírodovedy PF UMB).
Z pohľadu fakulty pripravujúcej učiteľov sa dajú projekty realizované spoločne s Vedeckou hračkou
zaradiť do niekoľkých okruhov. K najdôležitejším patrí skvalitnenie vzdelávania študentov v ludológii,
ktorého súčasťou bol kontakt s vedeckými hračkami na výstavách a aj ich motivácia k riešeniu tém
s predmetnou problematikou v desiatkach záverečných prác. Viacerí študenti sa téme opakovane
(Petra Fridrichová) venovali i v rámci Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti, pričom ich
práce boli ocenené aj na celoslovenských prehliadkach Študentskej vedeckej konferencie
organizovanej IUVENTOU v Bratislave (Adriana Bažíková, Emília Kubániová).
Útržkovitú reminiscenciu končím konštatáciou, že ak som pred prvým stretnutím s Vedeckou hračkou
nerozumela obsahu pojmu, dnes viem, že sa jej podarilo narušiť stereotypnú predstavu o hranici
medzi vedou a hrou. Vedecká hračka vyrástla a je z nej vzdelaná deva, ktorá si celkom iste s pre ňu
príznačnou racionalitou zvolí správny smer ďalšej cesty. Rešpektujúc, že je to len jej cesta, chcem jej
zaželať šťastný krok a aby si – napriek svojej vedeckosti – z času na čas pripomenula myšlienky Karla
Poppera, že „hra zvaná veda principiálne nemá konca. Ten, kto sa domnieva, že vedecké závery už
netreba preverovať a možno ich považovať za definitívne, vypadáva z hry.“

PaedDr. Eva Balážová, PhD., Banská Bystrica, Pedagogická fakulta UMB,
tajomníčka OZ VH (2002-2014)
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ŠKOLA HROU – AJ DOSPELÍ SA MÔŽU (A CHCÚ) HRAŤ
Vedecká hračka nám dospela do krásnej dvadsiatky. To je vek, keď mladosť kvitne, láka a dobíja svet.
Kaleidoskopy, hlavolamy, mozgotrasy a iné atrakcie. To všetko je inštalovaná vedecká hračka. Vždy
ma nadchýnali, nadchýnajú a verím, že budú nadchýnať, kým sa ma nezmocní demencia – robím
všetko preto, aby sa jej to nepodarilo:).
Prosím, nedajme si ju. Nestraťme tú hravosť a ponúkajme ju. Je to krásny zázrak umeleckého i
pracovného druhu. Sveta, ktorý nadchýna, sveta, ktorý inšpiruje, sveta, ktorý pokorí nudu a
stereotyp. Sveta objavov a aktivity, ktorý robí život zmysluplným, lebo len taký život naozaj chutí.
PhDr. Oľga Bindasová, Banská Bystrica
Úrad verejnej ochrankyne práv, Bratislava
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NAŠA SPOLUPRÁCA NA POLI PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY
Môj prvý kontakt s OZ Vedecká hračka sa datuje do r. 1995, keď som v rámci akademických funkcií
najskôr ako prodekan pre rozvoj novovzniknutej Fakulty prírodných vied UMB a neskôr v pozícii
prorektora pre vedu a výskum UMB prichádzal do pracovného kontaktu s vedením Úradu
priemyselného vlastníctva v B. Bystrici. Tam vtedy pracovala aj p. Ing. Beata Puobišová, neúnavná
iniciátorka a propagátorka práce s technicky talentovanými deťmi a mládežou. Už vtedy sme si aj
s prispením univerzitného profesora PhDr. Ing. Miroslava Tumu, DrSc., „padli do oka“ a rozvinuli
spoluprácu, ktorá nakoniec vyústila 18. 9. 2009 do otvorenia stálej výstavy pod názvom Centrum hier
a hrania VEDHRAČKA v priestoroch Domu techniky ZSVTS Bratislava, s. r. o., na Kukučínovej 8
v Banskej Bystrici.
Počas viac ako dvoch rokov sa tu vystriedalo mnoho detí, mládeže, ale aj ich rodičov a starých
rodičov, aby zmysluplne využili svoj voľný čas na hru, ktorá mala svoj racionálny význam pre ich
rozvíjanie poznania, zdokonaľovania inštrumentálnych zručností a podporu ich tvorivých schopností.
Obr. 1 Pohľad na časť stálej výstavy Vedhračka v DT ZSVTS

Osobitnou aktivitou boli od začiatku existencie stálej výstavy letné a zimné tábory detí pod vedením
členov OZ Vedecká hračka, ktoré okrem pobytu v DT ZSVTS v priebehu týždňa dynamickým
programom v B. Bystrici a ďalších mestách Slovenska významne prispeli k posilneniu budúceho
technického a prírodovedného zamerania žiakov ZŠ, ktorí absolvovali so súhlasom svojich rodičov
tento program.
Treba osobitne vyzdvihnúť možnosť, ktorú táto výstava dávala najmä vyučujúcim fyziku na ZŠ. Mali
totižto možnosť organizovať so svojimi žiakmi interaktívnu vyučovaciu hodinu priamo na výstave.
Žiaci nemuseli od svojho učiteľa prijímať informácie len pasívne, ale prostredníctvom hry vnikali
aktívne a s vysokou dávkou zapamätania si do fyzikálnych zákonitostí. Tento moment spolu
s poznaním prostredia, v ktorom sa nachádza Dom techniky, považujem doposiaľ za veľmi významný
a prínosný pre obidve inštitúcie. Išlo v tomto prípade aj o propagáciu činnosti Zväzu slovenských
vedecko-technických spoločností.
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Obr. 2 V rámci letných táborov sa uplatňoval aj rovesnícky princíp odovzdávania informácií

Počas existencie stálej interaktívnej výstavy v DT ZSVTS sme diskutovali aj možnosť realizovať práve
v týchto priestoroch veľmi zaujímavý, na Slovensku jedinečný projekt pod názvom „Jablko – centrum
hravého poznávania“. Ako vo väčšine dobrých nápadov i tu sme stroskotali na tom základnom – na
financiách. Jedným z problémov totižto v podmienkach B. Bystrice je fakt, že tu chýba priemysel
a teda aj možnosť sponzoringu takýchto aktivít. Nepochybne by tento projekt v Bratislave alebo
Košiciach mal väčšie šance na realizáciu. Chcem byť však optimistom, že takéto myšlienky ľudí
zapálených pre vec sa nakoniec predsa len dožijú reálnej podoby v záujme posilnenia úrovne
prírodovedného a technického vzdelávania, ktoré pre napredovanie spoločnosti v intelektuálnej
i materiálnej sfére je nevyhnutné.
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.
predseda ÚKC ZSVTS, Banská Bystrica

39

Obr. 3 Deti sa radi pochvália, keď sa im pokus vydarí

Obr. 4 Súčasťou výstavy boli aj zaujímavé plagáty z podobných centier v zahraničí
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Obr. 5 Počas letných táborov bolo na výstave vždy rušno

Obr. 6 Informácie vedúcej tábora boli vždy zaujímavé

Obr. 7 Deti tvoria „nový typ dorozumievacieho zariadenia“
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Obr. 8-10 Letný tábor v r. 2013
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MÚZEUM V KEŽMARKU A VEDECKÁ HRAČKA
Múzeum v Kežmarku je kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho
kraja. Vo svojej správe má objekt hradu, dva meštianske domy v centre mesta a baštu mestského
opevnenia. Jeden z meštianskych domov na Ulici MUDr. V. Alexandra č. 11 sa počas celého roka
využíva na výstavné účely.
S projektom Vedecká hračka sme sa mali možnosť oboznámiť prvýkrát v roku 2001 s podtitulom
„Drevená hračka“. Ako je dobre známe pri návšteve múzeí, turisti sú hneď v úvode prehliadky
upozornení, aby sa „NEDOTÝKALI EXPONÁTOV!“ Pri príprave výstavných exponátov Vedeckej hračky
ako prvé bola tabuľka s upozornením „Nedotýkajte sa exponátov“ demontovaná a nahradená novou,
ktorá vyzývala návštevníkov, aby sa „DOTÝKALI EXPONÁTOV!“, aby sa hrali, oboznámili s fungovaním
jednotlivých vystavených predmetov, aby si ich zobrali do ruky a pracovali s nimi. Bol to pre nás úplne
nový poznatok a z pochopiteľných dôvodov sme ho prijímali aj s veľkými obavami – aká bude
návštevnosť, nebude dochádzať k poškodzovaniu predmetov, resp. k ich odcudzeniu a pod. Reakcia
návštevníkov nás veľmi milo prekvapila. Prichádzali deti, ktoré už o tejto výstave počuli, a aj také,
ktoré ju nepoznali. S veľkým nadšením a radosťou pristupovali k jednotlivým stolom, aby si pozreli čo
tam je a potom samozrejme si chceli všetko vyskúšať. Pozoruhodné bolo sledovať aj rodičov, ktorí
prišli s deťmi, najprv len pozerali, skúmali a potom sa nechali strhnúť do „víru detstva a mladosti“.
Najväčším lákadlom bola pre nich „tmavá komora“, kde aj tí menej technicky zdatní pochopili
základné fyzikálne procesy a princípy.
Výstavu Vedecká hračka s podtitulom „Prekvapenie, potešenie, poznanie“ sme prevzali aj od 26.04.
do 19.06.2004, keď sme zaevidovali rekordnú návštevnosť 727 návštevníkov. Takúto návštevnosť sme
nemali ani pri jednej z výstav. Preto sme sa rozhodli aj o dva roky neskôr ponúknuť našim
návštevníkom výstavu „Kaleidoskop“. Vzrastajúci počet návštevníkov nás presvedčil o tom, že aj keď
mnohí z nás už nie sme deťmi, v kútiku duše sa radi vraciame do
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detských čias a zároveň deti aj mládež v tomto svete, kde prevládajú moderné technológie, počítače,
tablety, iPhony a pod. dokážeme upútať zaujímavými artefaktmi, ktoré nadchnú, a zároveň aj prinútia
logicky myslieť, naučiť sa chápať rôzne fyzikálne javy jednoduchým spôsobom, byť vnímavejším
k predmetom, ktoré sa nachádzajú v našej blízkosti. Nedá mi nespomenúť aj jednu zanietenú
a obetavú osobu – pani Máriu Ihnačákovú – zamestnankyňu múzea, ktorá pred každou výstavou si
všetko podrobne naštudovala tak, aby mohla byť nápomocná pri trpezlivom vysvetľovaní,
objasňovaní a usmerňovaní pri jednotlivých tematických celkoch.
V roku 2013 sme vo výstavných priestoroch ponúkli ďalšiu výstavu „Koleso“, ktorú si pozrelo
rekordných 1 423 návštevníkov počas necelých dvoch mesiacov.
Projekt „Vedecká hračka“ oslavuje krásne okrúhle výročie. Čo jej popriať? Predovšetkým by som sa
chcela organizátorom tejto úžasnej myšlienky poďakovať za všetky tie rozjasnené očká spokojných
návštevníkov – veľkých aj malých, poďakovať sa za to, s akou láskou a obetavosťou pracovali na tom,
aby dokázali v dnešnom svete poukázať na to, že hračka tu vždy bola – je – a bude, či už pôjde
o drevenú, plastovú alebo papierovú. Za tým všetkým je ukryté jedno obrovské láskavé srdce, ktoré
v každom kúte Slovenska, ale aj v zahraničí hľadalo to, čím by zas prekvapilo, upútalo, zanechalo
neopísateľný zážitok z poznania a objavovania nie pre vlastnú potrebu, ale pre druhých. A takáto
práca v súčasnosti, keď vládnu iné priority, je obdivuhodná a chvályhodná. Takže na záver ĎAKUJEME
a prajeme do ďalších rokov ešte veľa skvelých nápadov, dobrosrdečných donátorov a veľa, veľa
spokojných návštevníkov.
Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka, Múzeum v Kežmarku
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VEDECKÁ HRAČKA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII V PREŠOVE
Sú výstavy, ktoré zanechajú v návštevníkoch dlhodobo pozitívny dojem, výstavy, ku ktorým sa
v spomienkach radi vracajú, výstavy, ktoré si s istotou pozrú pri ďalšej možnej príležitosti s radosťou
a úprimným očakávaním zaručeného zážitku opäť. A to bez ohľadu na vek, vzdelanie, štátnu či
náboženskú príslušnosť.
I s odstupom času môžeme bez zveličovania konštatovať, že interaktívna putovná výstava, ktorú
pripravilo Občianske združenie Vedecká hračka z Banskej Bystrice v spolupráci s Katedrou výtvarnej
výchovy PF a Katedrou fyziky FPV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2005 v priestoroch
Šarišskej galérie v Prešove splnila všetky svoje predpokladané zámery a očakávania organizátorov
a zároveň tým potvrdila obsah riadkov z úvodu. Do priestorov Šarišskej galérie si našli cestu nielen tí
najmenší, pre ktorých hračky, hry a zábava sú úplne prirodzené, ale aj starší školáci, ktorých nadšenie
z vystavených exponátov sa jednoducho nedalo vo výstavných priestoroch prepočuť a ani
prehliadnuť. Pedagógom sa tým aspoň na chvíľu splnila vízia prilákať študentov k učeniu, vzbudiť
záujem o častokrát tak neobľúbený predmet ako je fyzika alebo presvedčiť, že všetko okolo nás, či
chceme alebo nie, je spojené s prírodnými zákonitosťami. Bolo zaujímavé sledovať nadšenie,
sústredenie i spontánne reakcie dospelých, ktorí sa po počiatočnom rešpekte a ostychu nechali zlákať
možnosťou hrať sa, vyskúšať si svoje vedomosti i zručnosti, sledovať spoločné hranie sa rodiniek s ich
ratolesťami, starých rodičov s ich vnúčatami... Aj vďaka takýmto nestranným pohľadom na
spokojných a usmievavých návštevníkov sa dá povedať, že usporiadanie výstav podobného
charakteru, čas i námaha do ich prípravy vkladaná sa skutočne oplatí.
„Výstava, ktorú pripravila ŠG v spolupráci s občianskym združením Vedecká hračka, je určená pre
všetkých duchom mladých, najmä však pre žiakov základných škôl a rodiny s deťmi. Zostavu
interaktívnej putovnej výstavy tvorí vyše 100 originálnych a nevšedných hračiek, hier a hlavolamov.
Technickú dokonalosť a funkčnosť vystavených exponátov si môžu návštevníci vyskúšať priamo na
výstave a tak zábavným a hravým spôsobom pochopiť a spoznať niektoré tajomstvá prírodných
zákonitostí a javov.“ (programový bulletin ŠG, máj 2005)
Fakty o X. Vedeckej hračke v Šarišskej galérii v Prešove:
- X. Vedecká hračka predstavila viac ako 100 originálnych hračiek, hier , hlavolamov a iných
technických zaujímavostí,
- v priebehu jej trvania výstavy (3. 5. – 3. 7. 2005) si ju prišlo pozrieť a vyskúšať svoje zručnosti,
šikovnosť i fantáziu vyše 4 500 návštevníkov,
- výstava prilákala všetky vekové kategórie, od predškolákov až po seniorov, z Prešova i okolia,
- na výstave sa realizovali hodiny fyziky pre školskú mládež pod vedením pedagógov a lektorské
výklady celkom 117-krát,
- sprievodné podujatia: „Hračky ako ich nepoznáme“ (pre deti a rodičov) a „ Hračky v edukácii“
(seminár pre učiteľov, v spolupráci s Metodickým centrom v Prešove).
„Kolekciu nevšednej a divácky úspešnej
výstavy tvoria hry a hračky z vyše 20 krajín
sveta. Je určená všetkým, najmä však
rodinám s deťmi, no svojou rozmanitosťou
určite zaujme aj dospelých. Ponúka
jedinečnú príležitosť a možnosť učiť sa,
vnímať a porozumieť prírodným
zákonitostiam a javom, bezprostredne
formou hry, s hračkami priamo na výstave.
Okrem samotného poučenia, hračky
poskytujú návštevníkom aj príjemnú
zábavu, potešenie a mnoho neočakávaných
prekvapení a zážitkov.“ (programový
bulletin ŠG, jún 2005)
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Čo viac ako úspešnosť svojho zámeru a spokojnosť návštevníkov si tvorcovia a organizátori
výstavného projektu (galérie, múzeá a i.) môžu želať? Snáď, aby sa im naďalej darilo šíriť zaujímavou
a možno aj trochu netradičnou formou starú známu myšlienku „škola hrou“, aby invencia a fantázia
v dobrom slova zmysle nepoznala hranice a aby si aj v nasledujúcich rokoch nachádzali v rôznych
vekových kategóriách tých najúprimnejších záujemcov a priaznivcov.
Text: Mgr. A. Derfiňáková, Štátna galéria v Prešove
Foto: G. Kutajová, ŠG v Prešove
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SPOLUPRÁCA S OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM VEDECKÁ HRAČKA NA REPREZENTÁCII SR

Spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici s občianskym združením Vedecká hračka má
niekoľkoročnú tradíciu. Spoločný cieľ podporiť záujem mladej generácie a dospelých o vedu, priblížiť
ako funguje prírodovedný alebo technický jav prostredníctvom vedeckej hračky sa stal neraz
predmetom vzájomnej spolupráce.
Možno spomenúť napríklad medzinárodné podujatia ako boli festival BibliObraz 2007, ktorý sa konal
v Moskve, a o dva roky neskôr festival BibliObraz 2009 v ruskom Kaliningrade. Vtedy sme vďaka
ústretovosti občianskeho združenia a pani predsedníčke Ing. Beate Puobišovej prezentovali
zapožičané interaktívne hračky od občianskeho združenia Vedecká hračka v stánku Slovenskej
republiky, s ktorými sa zahrali ruské deti ako aj ostatní návštevníci festivalu, či dokonca kolegovia
vystavovatelia z celého sveta. V roku 2007 na festivale BibliObraz v Moskve navštívila náš stánok
a prezentáciu vedeckých hračiek manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová, ktorá niesla
záštitu nad stánkom Slovenskej republiky. Festival navštívila taktiež Ľudmila Putinova, ktorá mala
záštitu nad celým festivalom. Celá aktivita bola podporená Veľvyslanectvom Slovenskej republiky
v Ruskej federácii a Slovenským inštitútom v Moskve, s podporou Ministerstva kultúry SR
a v koordinácii s organizátorom festivalu – s Centrom ruského jazyka v Moskve. Na bezprostrednej
príprave sa podieľali aj ďalší partneri zo Slovenska a Ruska (Literárne informačné centrum
v Bratislave, BIBIANA Bratislava, Centrálna vedecká knižnica N. A. Nekrasova v Moskve, Spoločnosť
priateľstva so Slovenskom v Moskve, Zväz spisovateľov Moskvy, Škola umení M. A. Balakireva
z Moskvy), jednotlivci, ktorí nám nezištne pomáhali pri príprave, a aj mnohé slovenské knižnice, ktoré
poskytli propagačné materiály a dokumentáciu o svojej činnosti. Lákadlom slovenského stánku boli
vďaka podpore a pochopeniu OZ Vedecká hračka prezentované originálne vedecké hračky
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slovenských hračkárov, s ktorými sa mohol každý návštevník do sýtosti nielen pohrať, ale aj pochopiť
mnohé fyzikálne javy. Manipulácia, pozorovanie a fyzikálna podstata hračiek pritiahli záujem a mnohí
sa v priebehu festivalu niekoľkokrát vracali k nášmu stánku. Po dobrej skúsenosti sme v roku 2009
prezentovali vedecké hračky v spolupráci s občianskym združením Vedecká hračka na festivale
v Kaliningrade, kde koordinátorom festivalu bola ruská regionálna verejná nadácia Centrum rozvoja
interpersonálnych vzťahov a záštitu niesla pani Ľudmila Putinova, kde sme vnímali mimoriadne
pozitívne reakcie návštevníkov stánku, ako aj záujem o vedecké hračky zo Slovenska. Taktiež ich
rôznorodosť a to, že sa mohli hračiek návštevníci dotknúť a pohrať sa s nimi vyvolal záujem médií. Bol
natočený krátky rozhovor o fungovaní vedeckej hračky do miestnej kaliningradskej televízie.
Spolupráca pokračovala a v roku 2009 bola výstava Vedecká hračka prezentovaná v priestoroch
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici s veľkou odozvou používateľov a návštevníkov.
Dobrá skúsenosť a spoločné ciele nás spájajú, preto sa v Týždni vedy a techniky v novembri 2015 opäť
môžeme tešiť na výstavu v spolupráci s občianskym združením Vedecká hračka v priestoroch Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

PhDr. Oľga Doktorová,
vedúca odboru riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

48

JASNÉ ODPOVEDE

Na mnohých miestach, kde sa realizovala výstava a show, prvé stretnutia s týmto názvom vyvolávali
u nás pred rokmi otázniky. Čo to je? Veda ako hračka? Hra s vedou? Aká je to novinka? Bude to
zaujímavé pre deti? Bude to zaujímavé i pre staršiu generáciu?
Odpoveď pre záujemcov, ktorí do priestorov výstavísk vkročili, bola hneď jasná. Nielen deti, ale
i sprevádzajúci rodičia, sa stretli s malým zaujímavým svetom, ktorý ich úplne zaujal.
Všetko čo videli, čo mohli skúsiť, s čím sa mohli pohrať, vyvolávalo otázky - prečo je to tak, čo to
spôsobuje, kde sa berie tá sila, zotrvačnosť, zmeny? A odpovede rozširovali obzor. Celkom nenásilne.
Pre deti to nebolo nudné učenie sa o fyzikálnych zákonoch, ale zábavná hra, vďaka ktorej si mnoho
zapamätali. A pre rodičov? Osvieženie si toho, čo kedysi vedeli, no už i pozabúdali.
Bolo zaujímavé pozorovať mladých i tých starších sklonených nad jednotlivými exponátmi, ako
nadšene robia svoje pokusy a pozorne počúvajú vysvetlenie.
Nemožno inak, ako sa potešiť tomu, že už 20 rokov občianske združenie Vedecká hračka v týchto
aktivitách pokračuje.
Denne sa stretávame s názormi, že naši študenti nemajú záujem o technické a prírodovedné odbory
v takej miere, ako by bolo želateľné. Počúvame o projektoch, ktoré by mali situáciu zlepšiť. Stretnutie
sa s vedeckou hračkou už v útlom veku môže vzbudiť záujem, ktorý bude impulzom pre pokračovanie
v štúdiu v odboroch, ktoré sú potrebné a dôležité. Bolo by žiaduce, aby najmä základné školy hľadali
spôsoby, ako u nastupujúcej generácii docieliť, že sa bude venovať nielen štúdiu humanitných
odborov, ale zameria svoju pozornosť i na štúdium odborov technických.
A v tomto smerovaní môže byť úsilie Občianskeho združenia Vedecká hračka veľmi vítané a preto do
ďalších rokov mu možno želať vytrvalosť pri realizácii predstáv a stály záujem verejnosti.

EB, Bratislava
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STEEL PARK

Steel PARK – kreatívnu fabriku pre deti sme rozšírili o Vedeckú hračku v máji 2014. Vedecká hračka
oživila našu kreatívnu fabriku a tým sa stala zaujímavejšia aj pre mladšie deti. Tieto hračky boli a sú
zaujímavé pre deti, ale aj dospelí alebo študenti sa radi s nimi zahrajú a tým sa dostávajú do svojich
detských čias. Okrem toho sú prekvapení, aké fyzikálne zákonitosti hračky predstavujú a môžu
znázorňovať. Všetky vekové kategórie sa zahrajú do sýtosti a poniektorí sa aj niečo nové naučia.
Výstava v Steel PARKu pozostáva z 50 vedeckých hračiek, kde si každý návštevník nájde tú svoju
obľúbenú hračku.
Sme radi, že v Steel PARKu máme vedecké hračky pre všetkých!

Ing. Zuzana Filčáková
manažérka Steel PARK, Košice
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VEDECKÁ HRAČKA – BOHATSTVO BANSKEJ BYSTRICE

Každé dieťa potrebuje dostatok voľnosti na skúmanie okolitého sveta. Tvorivé hračky podporujú
rozvoj detí, napĺňajú ich predstavy, motivujú a inšpirujú ich k tvorivosti, nechávajú pracovať detskú
fantáziu a kreativitu. Hračky sú „sprostredkovateľom určitého druhu poznania“ a prioritne plnia
rôzne funkcie: socializačnú, diagnostickú, terapeutickú, relaxačnú, podporujú pohybový rozvoj a pod.
Hračky sa navzájom líšia. Vedecké hračky sú nová pôvodná kategória hračiek. Vedecká hračka je
špecifická tým, že jednoduchým, nenásilným spôsobom približuje alebo využíva nejakú prírodnú
zákonitosť alebo jav, či už pre deti, mládež a často aj pre dospelých.
V Europa SC v Banskej Bystrici bola od roku 2011 stála interaktívna výstava VEDHRAČKA. Výstava
vedeckých hračiek poskytla priestor na diskusiu o hračkách, ktoré umožňujú edukáciu. Na
vystavených hračkách sa návštevníci nenásilne oboznámili s neraz zložitými a ťažko pochopiteľnými
prírodnými zákonitosťami, s fyzikálnym, chemickým či technickým javom. Každý exponát mal
komentár, ktorý presne vysvetlil spôsob manipulácie, upozornil na fenomény, ktoré hodno pozorovať
a opisoval prírodnú zákonitosť či jav, ktorý hračka predstavovala. V období výstavy každá naša
návšteva multikina alebo ESC bola obohatená návštevou výstavy a vždy zaujala niektorá hračka,
nehovoriac o návšteve s vnukom, keď sa čas návštevy predĺžil oveľa viac, lebo „špekulovať“ nad
zákonitosťami toho-ktorého javu sprostredkovaného hračkou nebolo jednoduché, alebo hračka
zaujala natoľko, že sme opakovane navštevovali výstavu.
Právom môžeme byť hrdí aj na činnosť OZ Vedecká hračka, ktoré v Banskej Bystrici vlastne
popularizuje a rozvíja túto zmysluplnú činnosť už 20 rokov. Za uvedené obdobie sa môžu pochváliť
desiatkami produktov v oblasti vedeckej hračky, vynálezmi, a aj propagáciou na nespočetných
výstavách. O ich význame a úspešnosti svedčia aj ocenenia z medzinárodných výstav vzdelávania,
tvorivosti a hračiek. Výstavy Koleso, Vedhračka, letné detské tábory tvorivosti, prvý Worldwide Day
of Play (Deň hrania) na Slovensku, do ktorého sa zapojilo vyše 100 registrovaných subjektov v 75
obciach a mestách – to je len časť aktivít OZ Vedecká hračka. Podpora tejto ušľachtilej činnosti, ktorú
robia členovia OZ zo zanietenia, je prospešná, potrebná a má obrovský význam, lebo vychováva
a pomáha naučiť, spoznať a pochopiť niektoré tajomstvá vedy a techniky sprostredkované hračkou.
Možno tu sú aj zárodky našich budúcich vedcov a výskumníkov. Blahoželáme OZ a prajeme priaznivé
prostredie pre rozvoj a podporu. Ďakujeme.
Ing. Mária Filipová, Mestský úra,d Banská Bystrica
Ing. Ľubomír Filip, CB, s. r. o., Banská Bystrica
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ODKAZ
Som Andrej Golian a niekoľko rokov opravujem vaše hračky. Väčšina z nich nie je výrobcami určená
na takpovediac „profesionálne“ používanie a je pochopiteľné, že sa na výstavách aj kazia. Čo je ale
horšie, mnoho ich je pokazených nesprávnym používaním, neopatrnou manipuláciou (pády na zem
a p.), ale čo je ešte horšie, deti nie sú vedené rodičmi a spoločnosťou k šetrnému zaobchádzaniu
nielen s „cudzími“, ale aj svojimi hračkami (všeobecne sa málo hrajú s hračkami).
Prosím, vysvetľujte deťom, že hračka je kamarát a kamarátovi sa vedome neubližuje.
A na odľahčenie témy: Viete si predstaviť koľko bezrukých by odchádzalo z výstav, keby sme sa riadili
piesňou od Elánu, kde sa na úvod hovorí: „Kradol? Keď kradol – odťať!“
Ďakujem.
Váš
Andrej
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KOUČING A HRAČKY
So združením Vedecká hračka ma spojila láska k hračkám, ktoré nie sú určené len na také "obyčajné"
hranie, ale sú schopné človeka naučiť vždy niečo viac než očakával.
Od roku 2002 vediem kurzy koučovania a takéto hračky som spočiatku pri kurzoch nepoužívala, lebo
som mala skúsenosť, že manažéri sa na kurzoch neradi hrajú. Naučila som sa ich používať až v roku
2009 od mojich švajčiarskych kolegov, hrových pedagógov – majstrov svojho umenia. Od nich som aj
niekoľko vzácnych kúskov dostala do daru, ostatné som si postupne doobjednávala zo zahraničia.
Až dovtedy, kým som na (vtedy ešte) stálej výstave v Európe SC v Banskej Bystrici náhodne natrafila
na rattleback - keltský kameň.
Používam ho pri kurzoch na ilustráciu rozdielu medzi tým, keď sa snažíme koučovaním
„obrátiť" človeka iným smerom než ide on, a tým, keď len pridávame malý impulz k jeho vlastnému
smerovaniu.
Zaujalo ma, že rattleback patrí medzi vedecké hračky a začala som si viac prezerať aj ostatné hračky
na stoloch. Našla som tam môj obľúbený Gyro ring a iné poklady, ktoré už používam. Pri postupnom
skúšaní každej ďalšej hračky som však objavovala, že takmer každá nejako súvisí s témou koučovania,
i keď boli vytvorené na úplne iné účely.
Tak som sa stala fanúšikom vedeckých hračiek a obdivovateľkou skromnej a múdrej dámy, ktorá 20
rokov svojho života a množstvo svojej energie venuje tomu, aby deti mysleli a tvorili, a aby sa učili a
múdreli s ľahkosťou a radosťou.

PhDr. Klára Giertlová, PCC
medzinárodne certifikovaná koučka a lektorka
Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

53

RADOSŤ SLEDOVAŤ DETI PRI HRE
Vážené občianske združenie VEDECKÁ HRAČKA!
Už pekných pár rokov mám možnosť sledovať Vaše kroky s vedeckou hračkou. Musím Vám zložiť
poklonu a vďaku za deti, pre ktoré hra je neoddeliteľnou súčasťou tvorivých činností. Vedomosťami,
ktoré odovzdávate výberom určitého druhu hračiek, dávate i deťom mladšieho školského veku
najavo ich vyspelosť. Pre dieťa nie je hra len jednoduchá činnosť vo voľnom čase. Sú to životne
dôležité úlohy: cvičia reč rozprávať, myseľ jemnosti a pohyby k obratnosti.
Hračky sú prostriedky spontánneho objavovania a pochopenia zákonitostí života. Hra všestranne
obohacuje dieťa, vplýva na rozvoj komplexného potenciálu jeho osobnosti. Každé hrajúce sa dieťa si
vytvára vlastný svet.
Je radosť sledovať deti pri hre. Ich šťastím žiariace očká, keď niečo samé bez pomoci zložia, vyriešia či
objavia, dotvárajú neopakovateľný okamih. Sledujme deti pri hre! Len tak môžeme spozorovať, na čo
sa kto prirodzene hodí.
Všetko máte pútavo pripravené tak, aby mali deti z toho príjemný zážitok a ponaučenie. Vďaka patrí
určite jednej veľmi vzácnej dáme – za veľkú obetavosť na všetkých podujatiach (škola prírody,
návštevy historických pamiatok, múzeí), ktoré absolvovala s deťmi počas prázdnin. Svoj voľný čas
venuje tejto krásnej výchovnej práci. Všetko čo robí, robí s láskou a dáva do toho kus svojho srdiečka.
Za to jej patrí veľká vďaka.
Prajem veľa úspechov, dobrých nápadov do ďalších aktivít. Nech táto práca prispeje k lepšiemu
životu zvýšením kultúry hry!
Veľa šťastia praje
Mária Halinárová, Banská Bystrica
členka OZ VH, animátorka výstavy VEDHRAČKA (aj v deň najväčšej návštevnosti)
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BIELY PES A VEDECKÁ HRAČKA
V roku 2006 vstúpili, ba priam vtrhli, do môjho života okrem iného aj dve nové veci - biely pes a
vedecká hračka.
Začiatkom marca v tom roku som sa večer vracala domov, keď sa mi popod nohy začalo pliesť biele
psíča. No a ja milovník všetkých zvierat, som sa mu samozrejme prihovárala „čo môj malý, kde máš
pána, hľadaj pána, nemôžeš ísť so mnou“. Psíča síce behalo, ňuchalo chodník, ale stále sa vracalo ku
mne až sme prišli pred náš dom. A tak si ma našiel biely pes, ktorý dostal meno Donka, nakoľko sme
nadväzne zistili, že je to fenka a má asi 7 mesiacov.
Vďaka Donke som sa spriatelila so susedkou, s ktorou
sme založili BSP, čo je bezpodielové spoluvlastníctvo psa.
My sa totiž spoločne staráme o toto nádherné stvorenie,
ktoré nám obohatilo život.
A vďaka susedke som si obohatila život aj o hranie sa. Ako
dieťa som žila na gazdovskom dvore a ten bol plný
zvierat. Chovali sme všetko, čo sa na našom území v tom
čase dalo chovať počnúc koňmi, kravami, prascami,
zajacmi, všetkou hydinou a samozrejme mačkami, ale
nikdy sme nemali psa. Mala som veľa rôznych hračiek, ale
najradšej som sa hrávala s mačkami, ktoré som obliekala
a vozila v kočiariku pre bábiky.
Ak si odmyslím, že ak máte psa a máte ho za člena rodiny,
nevyhnete sa hraniu sa s ním, v spomenutom roku
pribudlo mi aj hranie sa s „vedeckými hračkami“.
Keď sa susedka pred 20 rokmi prisťahovala do vedľajšieho bytu, vôbec som nechápala na čo jej je
toľko vecí na dvoj-troj dňových pracovných cestách. Ona totiž stále hore-dolu vláčila, resp. ju vláčili,
obrovské kufriská.
Postupne ma zasvätila do problematiky občianskeho združenia Vedecká hračka, do putovných výstav
po celom Slovensku a aj v zahraničí. Ani som sa nenazdala a začala som jej pomáhať v tom v čom som
mohla alebo vedela.
Verte mi, že predtým som ani len netušila, že jo-jo, vĺčik, vrtuľka či kaleidoskop sú hračky zostrojené
na nejakom fyzikálnom princípe.
Najviac ma zaujal kaleidoskop. Mala som ho asi ako päťročná, a pamätám sa, že keď som ho dostala,
chodila som s ním po celej dedine a každému, kto nestihol ujsť, som ukazovala tú nádheru, aj keď
som netušila akým spôsobom vzniká.
Prekvapilo ma, že kaleidoskop objavil už v roku 1816 škótsky vedec sir David Brewster. Jeho názov je
odvodený z gréčtiny a možno ho voľne preložiť ako „prístroj, ktorým možno vidieť krásne obrázky“.
Podľa definície uvedenej v krátkom slovníku slovenského jazyka je to „zrkadlová hračka” tvoriaca pri
otáčaní súmerné obrazce z pestrofarebných sklíčok“. Dokonca som sa ho naučila aj zostrojiť a pre
účely Vedeckej hračky, o. z., som k tomu nakreslila návod.
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Kaleidoskop má pre mňa aj ten iný význam uvedený v slovníku, a to: rýchle striedanie niečoho; pestrá
zmes dojmov, pojmov ap.: k. nálad, piesní.
Náš život je v podstate kaleidoskop, ani jeden okamih v ňom sa viac nezopakuje a preto si treba užiť
každú krásnu chvíľu, tak ako si vychutnávame krásny obrazec v kaleidoskope, a naopak rýchlo zmeniť
to, čo sa nám nepáči, alebo nás nijako neobohacuje. Kiež by to šlo tak ľahko ako v kaleidoskope.

HANAH
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VNUK
S výstavou „VEDECKÁ HRAČKA“ som sa prvýkrát stretla pred viac ako desiatimi rokmi v Bratislave,
keď som bola ako výtvarná pedagogička s banskobystrickými deťmi v letnom tábore v IUVENTE.
Všetci sme boli týmto projektom nadšení a strávili sme na výstave úžasné a nevšedne očarujúce dve
hodiny.
Vyrástla som v rodine, v ktorej dominovalo umenie. S rodičmi som od detstva hrávala v ochotníckom
divadle. Otec hral na husliach, písal články aj verše, výborne kreslil. Ja som chodila do baletu, na
klavír, spev, na výtvarnú výchovu, recitovala som a písala básne. V takomto duchu som vychovávala
aj dcéru a vnučku. Tanec, klavír, literatúra, výtvarné umenie. Dcéra skončila umeleckú priemyslovku a
vnučka študuje odevný dizajn. Fyzika, matematika, chémia boli pre nás vždy najťažšími predmetmi a
„španielskou dedinou“. Vedecko-technický pokrok a najrôznejšie vynálezy sú dodnes pre mňa
veľkými a malými zázrakmi, ale ľudí, ktorí dokážu týmto zázrakom aj rozumieť a stále posúvajú ich
hranice, nekonečne obdivujem a vážim si ich.
Keď prišiel na svet vnuk, začala sa moja domácnosť postupne meniť, barbiny vymenili rôzne vrčiace,
krútiace sa, blikajúce a lietajúce hračky a stavebnice, a vnúčik ich poctivo rozoberal, aby prišiel na to,
ako to „funguje“. Keď sme spolu prvýkrát navštívili výstavu „VEDECKÁ HRAČKA“ v priestoroch múzea
SNP v Banskej Bystrici, bol očarený a fascinovaný a nechcel z výstavy ani odísť. Bola som rovnako
nadšená ako on. Keď pribudlo v našom meste veľké nákupné centrum EURÓPA SC, výstava a súčasne
herňa „VEDHRAČKA“ sa stali na určitý čas jeho súčasťou a my sme patrili medzi stálych návštevníkov.
Pani Ing. Beata Puobišová, ktorá je organizátorkou a patrónkou tohto skvelého projektu, sa
s obrovskou empatiou venovala všetkým návštevníkom a ochotne nám všetkým pomáhala objavovať
princípy funkčnosti a praktického využitia jednotlivých exponátov.
Keď sme pred dvomi rokmi na internete hľadali vhodný letný tábor, vnuk ani na chvíľu nezaváhal
a vybral si tábor „VEDHRA“. Domov prichádzal nadšený, plný nových objavov a vedomostí a s plnou
taškou vlastnoručne vytvorených „malých zázrakov“. Snažil sa mi vyrozprávať všetko, či im teta Bea
povedala, čo zaujímavé sa dozvedel, aké nové vedomosti získal a čo všetko zažil a vytvoril. Ja som sa
stala nielen nadšenou poslucháčkou, ale aj žiačkou môjho deväťročného vnuka.
Myslím si, že celý tento projekt je výnimočný a jedinečný nielen ako vzdelávací program, ale otvára
okná detskej fantázie, predstavivosti, vlastnej sebarealizácie v tvorivo-hravom procese a otvára brány
k ďalšiemu záujmu, chápaniu a rozvíjaniu vedecko-technického objavovania nášho sveta.
Ďakujeme a držíme palce do ďalších desaťročí!

Mgr. Sylvia Havelková, Banská Bystrica
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KRASOHĽAD

Vedecká hračka názorne učí lepšie poznávať zákony prírody a rozvíja technické schopnosti. Hrou sa
človek učí ľahšie. Vedecká hračka spája vedu, techniku, umenie, poznanie, krásu a spôsobuje radosť.
Na výstave Vedeckej hračky som nikdy neobišla kaleidoskop (krasohľad). Už v detstve to bola moja
obľúbená hračka, no nezachovala som si ani jeden z dvoch mojich krasohľadov, ktoré som kedysi
mala a často sa kochala čudesnými obrázkami, ktoré vytvárali. Veľmi som sa potešila, keď som znovu
videla kaleidoskop na výstave Vedecká hračka, oboznámila sa s tým, ako je zostrojený a dozvedela sa,
že si ho môžem pomerne ľahko urobiť aj sama. Na výstavách je však aj mnoho ďalších exponátov,
užitočných aj pre praktický život aj prosto pre potešenie z poznania a pochopenia.
S pozdravom a s vďakou
Ing. Marta Hrebíčková, PhD., Bratislava
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GENIUS – INPEX – EUREKA – UMINEX

Po prvýkrát som si uvedomil, že hovorkyňa Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) robí vo
svojom voľnom čase niečo zaujímavé, keď som v jej kancelárii pozoroval „perpetuum mobile“. Na
dvoch plastových lyžinách tvaru roztiahnutého „V“ permanentne (a to aj v noci, o čom som sa osobne
presvedčil) sa na oske otáčalo koliesko s troma kladivkami. Nikde žiadna batéria či iný zdroj energie.
Samozrejme, batéria bola Copperfieldovsky ukrytá zospodu a prekrytá filcom.
Keď som sa s delegáciou vedenia ÚPV SR zúčastnil osláv storočnice Maďarského patentového úradu,
prezreli sme si, samozrejme, aj prvú svetovú olympiádu vynálezcov GENIUS´96 v Budapešti, kde
neďaleko seba vystavovali Úrad a Vedecká hračka. Nadväzne Vedecká hračka mimoriadne úspešne
prezentovala Slovenskú republiku v máji 1996 na XII. INPEXe, svetovej výstave vynálezov v Pittsburgu
(PA, USA). Získali prvé zlaté medaily pre SR a to v kategórii Nové hračky za súbor drevených
mechanických hračiek CARLO (pôvodca: Karol Krčmár, Bratislava) a v kategórii Bussines Dvojčinná
mechanická pumpa (pôvodcovia: Ing. Bedtich Bašista a Mgr. Július Gábriš, Bratislava – mimochodom
prvý patent udelený v SR). Nadväzne na úspech na 45. EUREKA BRUSSELS (Brusel, november 1996),
kde opäť Slovensko zastupovali ÚPV SR a Vedecká hračka vedľa seba, som sa aj osobne zoznámil s
pôvodcami vystavovaných vynálezov, keď som ich prijal na pôde ÚPV SR a spravili na zadných
laviciach zasadačky minivýstavku. Bol som až trošku zaskočený, že medzi vynálezcami boli žiaci z
Levoče, ktorých musel sprevádzať otec. Úspechy Slovenska na vynálezcovských výstavách ďalej
pokračovali vďaka Vedeckej hračke, o čom svedčí prehľad do roku 2000 v publikácii 10 rokov ÚPV
SR/years IPO SR.
Podporil som aj nápad usporiadať výstavu vedeckých hračiek v spojení s poslaním nášho úradu
a prezentáciou významu ochrany priemyselného vlastníctva a všetkých druhov ochranných
dokumentov na príkladoch hračiek. Pred očami mám skromnú vernisáž v Múzeu SNP začiatkom
decembra 1998 a potešenie z vtipných hračiek, fyzikálnych experimentov i tmavých priestorov,
v ktorých sa sčítavalo svetlo a zanechávali stopy blesku na obrovskej luminiscenčnej fólii ako
v tieňovom divadle.
V súvislosti s výstavami sa mi tlačí do spomienok aj UmInEx – národná vynálezcovská výstava, ktorej
názov vytvorili deti z Vedeckej hračky z písmen slov rozum-invencie-expo.
Vedecká hračka, držím palce do ďalších rokov! Želám odvahu na otváranie ciest novým ideám a
kvalitnú spoluprácu s mladou generáciou vo vedení organizácie!

Ing. Martin Hudoba, Badín
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
(1995-2000), Banská Bystrica
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FOTO VEDECKÝCH HRAČIEK
Roky rád fotografujem a ťahá ma to k vede a technike, novým objavom, vynálezom a IT. A myslím, že
fotografujem celkom úspešne – okrem iného zaznamenávam aj pozitívne reakcie na moje výstavy či
už v Thurzovom dome (2011) alebo v ESC (2013) v Banskej Bystrici a najmä na facebooku (ostatné:
vyše 600 fanúšikov na mojej fanúšikovskej stránke „Matej Kapusta – fotograf“ k ohňostroju alebo
„výstupu“ na Téryho chatu). Rád fotografujem najmä hasičov pri zásahoch či športovcov pri
tréningoch a súťažiach a tiež atmosféru nášho krásneho mesta v jeho premenách.
Od leta 2011 som sa chodieval v Európa SC v Banskej Bystrici porozprávať s Andrejom Balážom,
správcom výstavy VEDHRAČKA. Neodmietol som teda ani priateľskú prosbu o nafotenie hrania partie
okolo víťazky Anastázie Kuzminovej. Podľa môjho názoru fotografie vyšli dobre. Avšak aj k tej
najlepšej mala Andrejova šéfka z Vedeckej hračky pripomienky, že síce vystihujú atmosféru, avšak
nezachytávajú práve tú-ktorú, pre ňu potrebnú či žiadanú, vedecko-hračkársku podstatu manipulácie
alebo demonštrácie.
Odvtedy som spravil pre Vedeckú hračku niekoľko sto technicky kvalitných záberov. Len s niekoľkými,
a to práve takými, čo sa mne ani veľmi nepozdávali, bola spokojná. Pochopil som, a v súčasnosti sa
snažím rešpektovať, nezvyklé dokumentačné potreby Vedeckej hračky. Veď využitie záberov má byť
ani nie tak dokumentačno-popularizačné, ale veľmi pragmatické - v manuáloch k jednotlivým
hračkám. Treba robiť jednoznačne vypovedajúce detaily, ktoré približujú najmä manipuláciu
s konkrétnou málo známou hračkou. Keďže nejde o video-záznam, často krát až séria niekoľkých
záberov za sebou môže dať čitateľovi obraz o súvislostiach hrania. Nie je pritom podstatná pekná
usmiata tvár či mladá ruka na rozostrenom pozadí. Väčšinou rozhodujú o výslednom efekte
milisekundy cvaknutia. A samozrejme môj odhad, skúsenosť, pripravenosť a kvalitná technika.
Ostatnýkrát som takto nafotil veľký súbor obrázkov do výstavy pre Bulharsko, ktorú som ani nevidel –
SEE/Sea and Scientific Toy.
Mohol by som sa rozpísať aj o zaujímavej skúsenosti z reakcií dospelých návštevníkov, keď som na
vozíčku animoval výstavu VEDHRAČKA-VYNÁLEZY, pričom deti problém v kontakte so mnou nemali.
Len som sa obával, čo by sa stalo, či a ako by som reagoval na nejaké malinké prípadne konfliktné
dieťa – avšak nestalo sa nič. Pre mňa zaujímavé bolo tiež, keď
som manipuláciu s hračkami objasňoval dospievajúcemu slepému
a nedoslýchavému Jarkovi, ktorý sa o všetko zaujíma a dokáže
precítiť fyziku hračiek.
Verím, že ešte dlhé roky budem – nielen fotografovaním – platným
členom občianskeho združenia Vedecká hračka a budem môcť
pomáhať šíriť jeho zaujímavé poslanie.
Matej Kapusta, fotograf na kolesách, Banská Bystrica
laureát Ceny primátora mesta Banská Bystrica 2014
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INEPO-EUROASIA
Napriek zrušeným a presunutým letom sa nám podarilo na chrbte so slovenskou vlajkou priletieť do
historicky-moderného a pulzujúceho Baku. Typická dynamickosť INEPO-EUROASIA vytvorila v našich
mysliach nezabudnuteľnú spomienku. Ubytovanie, program a strava na najvyššej úrovni odzrkadlili
vrúcnosť, s akou organizátori privítali súťažiacich z celého sveta. Ochutnali sme pre nás exotickú
azerbajdžanskú kuchyňu a na prehliadke Maiden’s Tower sme zažili plameň v našich očiach nielen
preto, že pred nami stáli fenomenálne Flame Towers. Entuziazmus visel nielen na výskumných
stredoškolských posteroch, ale aj na organizátoroch, ktorí sa rozhodli pomôcť s reprezentáciou každej
zúčastnenej krajiny. Vo vzduchu sa niesli odborné termíny nielen od vyhlásených vedcov z Qafqaz
University. Najkrajší pocit však prišiel až na záver, keď som sa v slovenskom kroji postavil na pódium
s poprednými azerbajdžanskými politikmi pred plnú športovú halu a na mojom krku si našla bronzová
medaila svoje hrdé miesto.
INEPO-EUROASIA je dynamická, ekologická a moderná prehliadka stredoškolských výskumných
projektov, na ktorej malo Slovensko aj v roku 2014 svoje zastúpenie vďaka OZ Vedecká hračka. Za
tento zážitok, ktorý v nás určite niečo zmenil, veľmi pekne ďakujeme.

Peter Kicko, Praha
Dominika Piecková, Zvolen
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20 ROKOV VEDECKEJ HRAČKY

Človeku sa to ani nezdá, že je to už 20 rokov, čo sa každoročne, ba v posledných rokoch aj
každodenne, napr. v Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici, stretávame s podujatiami, známymi
pod názvom Vedecká hračka. Za ten čas sa dostali do povedomia školákov, ich rodičov, učiteľov
i vedcov a inšpirujú malých aj veľkých k inovatívnym formám učenia sa a vzdelávania.
Vedecká hračka od začiatku svojej existencie plne využíva skutočnosť, že hrou môže byť akákoľvek
činnosť zameraná na ľubovoľný objekt a obsah – a teda aj veda, ak pri nej dochádza k radostnému
prežívaniu, k uspokojovaniu poznávacích i sociálnych potrieb človeka, k aktivite celého organizmu, k
spontánnemu ponoreniu sa do činnosti samotnej. Ale aj fakt, že hrou sa človek učí, pri intenzívnom
prežívaní si ju a jej obsah dlhodobo pamätá a môže ňou rozvíjať každú stránku svojej osobnosti. Tieto
pozitívne dôsledky hry možno ešte posilniť, ak má dieťa či dospelý k dispozícii „hračku“, ktorá ho
takpovediac núti myslieť.
Občianske združenie Vedecká hračka v priebehu rokov a svojich podujatí postupne zhromažďuje,
vytvára či vedie iných k vytváraniu takých hračiek, ktoré podnecujú k aktívnemu hraniu sa najmä detí,
ale aj dospelých, a tým aj k aktívnemu rozvíjaniu ich poznávacích i telesných schopností a zručností,
sociálnych spôsobilostí či pozitívnych postojov a hodnôt. Dobrá hračka najprv motivuje k činnosti, učí
pozorovať a lepšie vnímať, postupne chápať prírodné zákonitosti, príčinné súvislosti a rozumieť ich
dôsledkom. To všetko je základom schopnosti nielen efektívne sa učiť, ale aj riešiť problémy a najmä
nachádzať nové tvorivé riešenia. A práve rozvoj zvedavosti, bádateľských schopností a tvorivosti detí
je to, na čom stavia hračka s prívlastkom vedecká.
Vedecká hračka naozaj vedie k objavovaniu nových problémov, čo je podľa mnohých pedagógov
a psychológov dôležitejšie, ako ich samotné riešenie. Tvorivá hra s ňou má totiž niekoľko fáz.
V podnetovej fáze, kde obvykle impulzom je zvedavosť, dieťa náhodne či pátraním nachádza nový
predmet, podnet, či problém. Ten v manipulačnej fáze spustí u dieťaťa ďalšie a ďalšie reakcie, dieťa
skúša a skúma, na čo všetko je použiteľný, opakuje úspešné riešenia. Neuspokojuje sa však len s
jednou možnosťou, ktorá ho postupne prestane baviť a preto vo variačnej fáze hry hľadá nové
obmeny použitia, narábania s hračkou, prepojenia s inými hrami a činnosťami, nové možnosti
a riešenia – báda a objavuje. V rekapitulačnej fáze sa vracia k tomu, čo všetko možno s hračkou
urobiť, opakuje obľúbené riešenia a činnosti, utvrdzuje si vedomosti a skúsenosti. Ak to všetko robí
s hračkou, ktorá sprístupňuje vedecké fakty a zákonitosti, je to tá najlepšia cesta k jeho budúcemu
vedeckému mysleniu a pozitívnemu postoju k výskumným činnostiam.
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Popísaný rozvoj objaviteľstva a bádateľstva má tak význam nielen pre človeka samotného, ale aj pre
celú našu spoločnosť. Je jednou a zrejme tou najefektívnejšou cestou k výchove budúcich vedcov
a výskumníkov, čo zároveň vytvára predpoklady pre spoločensky žiaduci rozvoj vedeckého výskumu.
Vedecká hračka a jej venované podujatia tak svojím významom prekračujú hranice hrania sa
a individuálneho učenia sa, budujú spoločne s vzdelávacími inštitúciami medzi mladými ľuďmi
základňu, z ktorej raz bude čerpať, alebo snáď už aj čerpá svoj potenciál naša slovenská veda.
Vedecká hračka tým plní nezanedbateľnú a domnievam sa, že ešte stále nedocenenú spoločenskú
úlohu. Postupne si to však začínajú uvedomovať aj štátne orgány a inštitúcie, ktoré dnes v dobe
silného avšak najmä proklamatívneho akcentovania rozvoja výskumu po vzore zahraničia zakladajú
podobne inšpirované projekty a aktivity (napr. Noc výskumníkov, Veda v centre a pod.). Tieto by však
nemohli byť úspešné, ak by ich dospelí aktéri nemali vedecky zamerané schopnosti a postoje získané
a rozvíjané takými edukačnými stratégiami a metódami, aké realizuje aj Vedecká hračka.
Na záver chcem občianskemu združeniu Vedecká hračka zaželať ďalších 20 rokov úspešnej činnosti
a množstvo príťažlivých, objaviteľských a výchovne hodnotných podujatí. Nech sa mu darí získavať
stále nových a nových priaznivcov a účastníkov vedeckých hier, inšpirovať stále nových a nových
tvorcov zaujímavých vedeckých hračiek, vychovávať mladých a tvorivých výskumníkov. K tomu
prajem projektu Vedecká hračka stále väčšiu podporu zo strany štátnych a spoločenských orgánov
a organizácií a stále vyššie uznanie nielen odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,
rektorka Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica (2006-2014)
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VEĽKÁ RADOSŤ: ROZDÁVAŤ RADOSŤ
(spomienky lektorky)

Sme štyria súrodenci, moja najstaršia sestra sa narodila v 1945 a najmladší brat v 1952 roku. Radosť,
hravosť a pohodu máme zrejme v génoch. I naši starí rodičia, rodičia, tety, strýkovia a ich deti boli,
resp. sú šťastní ľudia, v širokej rodine nebol a nie je nijaký nečestný človek, lenivec, hundroš,
alkoholik, narkoman, nijaké depresie, zúfalstvo či nuda. Odmalička sme sa radi hrali. Naši rodičia boli
veľmi pracovití, statoční, vtipní, veselí, radi vymýšľali a jašili sa s nami. Od nich sme sa naučili, že
prácu je dobré považovať za hru. A že nudné práce, ktoré nás netešia, treba urobiť rýchlo a bez
reptania. Prázdniny s rodičmi a našimi bratancami boli plné výletov, športu, vtipov, spevu, smiechu,
zábavných hier a súťaží.
I teraz ma veľmi tešia hry a hračky, denne sa aspoň hodinku hrám, tvorím a riešim vtipné úlohy
a hlavolamy. Veľmi rada občas „slúžim“ ako dobrovoľnícka lektorka na výstavách vedeckých hračiek.
Nielen preto, že tam zabúdam na bolesti a zhodím pár z prebytočných kíl (lebo sa tam nestíham
najesť). Teší ma najmä to, že rozdávam radosť iným a spoznávam múdrych a dobrých ľudí.

1. spomienka – na vtipného učiteľa nemožno zabudnúť.
Dakedy asi pred 19-20 rokmi som vlakom cestovala do Bratislavy z prezentácie Vedeckej hračky, o. z.,
počas NOVTECHu v žilinskom Dome techniky. V kupé sedeli dvaja päťdesiatnici, stavební inžinieri,
ktorí šli na stretnutie absolventov po 25 rokoch. Spomínali na študentské časy, rozprávali si veselé
zážitky z prednášok, internátu, brigád a vojenskej prípravy, ktorú kedysi absolvovali mladí muži počas
vysokoškolských štúdií. Zrazu sa jeden spýtal: Ktorý bol náš najlepší učiteľ, ktorého si mal najradšej?
Ten druhý bleskovo odpovedal: Najviac ma naučil ten fešný pán docent, čo nám tak pútavo a vtipne
prednášal právo. A ten prvý: To boli najlepšie prednášky, to sa nedá zabudnúť. A spoločne povedali
meno ... nášho otca. Slzy hrdosti sa mi vtisli do očú, na hlavu som si bleskovo prehodila kabát, ktorý
mi našťastie visel za chrbtom...

2. spomienka – obrovská túžba vlastniť nezvyčajnú
hračku.
Pred mnohými rokmi nám na jednej veľkej výstave
organizátori pripravili dlhý pult. Naň som rozložila asi
80 exponátov, zväčša malých vedeckých hračiek.
Lektorovala som tam sama, okolo stola sa neustále
hralo veľa návštevníkov. Odrazu som nikde nevidela
malé keltské teliesko, o ktorom som asi pred 10
minútami rozprávala návštevníkom. Žiaľ, povedala
som aj to, že je to jedna z našich najvzácnejších
hračiek, že ju kúpila sestra v ďalekej cudzine, že nikde
v Európe ju nepredávajú. Spýtala som sa teda
návštevníkov, kde je tá hračka. Malé chlapčiatko si
spomenulo, že vedľa neho sa s tým „člnkom“ dlho
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hral starší pán v červenej vetrovke a pred chvíľou odišiel. Nerada behávam, tu som však istotne
dosiahla svoj osobný rekord. Dobehla som zlodeja a lapajúc po dychu som sa ho spýtala, či zobral
dačo z našej výstavy. Zapálili sa mu uši, tvár mu očervenela a z vrecka vytiahol ten vzácny člnok.
Ospravedlňoval sa, vravel, že doteraz nikdy nekradol, ale že táto hračka sa mu mimoriadne páčila a
nevedel odolať.
3. spomienka – hračky pomáhajú chorým.
Pred pár rokmi ma na výstave asi 14-ročná milá dievčina poprosila, či jej môžem požičať jeden
kaleidoskop, že ho určite vráti. Druhý deň popoludní kaleidoskop s vďakou priniesla. Na výstave sa
pokojne hralo zopár detí s rodičmi, takže som sa s ňou mohla pozhovárať. Vravela, že jej dobrá stará
mama kedysi rozprávala, že v detstve sa najradšej pozerala do malého krasohľadu, že to bola jej
najmilšia zábavka. Ten krasohľad ostal v rodičovskom dome, hrávali sa s ním mladší súrodenci. Keď sa
vydala, chcela svojim deťom podobný kaleidoskop kúpiť, no nikde sa jej to nepošťastilo. Stará mama
už dlhšie maróduje, bolia ju kĺby, nevládze chodiť. Včera sa veľmi tešila, po dlhom čase sa zasa smiala
a akoby omladla, keď sa hrala s kaleidoskopom, ktorý jej vnučka priniesla. Nuž, kaleidoskop som
dievčaťu podarovala. Verím, že pomohol, že stará mama vyzdravela a teší sa z lásky svojej pozornej
vnučky.

4. spomienka – najlepší partner je ten, ktorý sa rád hrá.
Na preplnenej výstave bola raz zvláštna dvojica mladých ľudí. Slečna sa s chuťou hrala, vypytovala sa
ma, ako a prečo tá-ktorá hračka funguje, ohromne sa bavila. Jej priateľ mlčal, nijaký exponát ho
nezaujal, tváril sa unudene. Taký mrzutý návštevník na našej výstave nikdy nebol. Pri svojej hrajúcej
sa priateľke vydržal na výstave asi hodinu. Keď sa pobral „na kávu“, prišla ku mne tá sympatická
študentka a ospravedlňovala jeho studené chovanie. Medzi rečou som jej odporučila, aby si radšej
našla takého priateľa, ktorý sa rád hrá... Po 6 či 7 rokoch prišla na inú našu výstavu mladá rodinka
s asi štvorročným dieťaťom, veľmi pekne sa spolu hrali. Pred odchodom mi mladá mamička srdečne
ďakovala. Vraj som jej pred rokmi dobre poradila, je šťastná, našla si hravého a veselého priateľa,
z ktorého sa vykľul ten najlepší manžel a otec na svete.

Ing. Klára Kováčiková, Bratislava
členka Predsedníctva OZ VH
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CHEMPLAY

Cesta ChemPlay sa ešte len začína. Naša didakticko-spoločenská hra by mohla pomôcť deťom učiť sa
chémiu hravou a nenásilnou formou, učiteľom zasa oživiť hodiny teoretickej chémie.
Na sklonku roka 2014 sme našu hru prvý raz predstavili verejnosti na Festivale vedy a techniky 2014
v Bratislave. Povzbudení ziskom ocenení a tiež veľmi priaznivými hodnoteniami laickej aj odbornej
verejnosti sme ostali stáť pred otázkou „Čo ďalej?“
Rozhodli sme sa, že hru nenecháme odloženú bokom a pokúsime sa ju naozaj dostať medzi deti
a učiteľov. Hneď na začiatku našej cesty sme však narazili na problém, ako ochrániť jej originalitu.
O tejto oblasti, sme my, vtedy 15-roční študenti, nevedeli nič. Naši rodičia, ktorí nám boli oporou pri
riešení technických problémov, hľadali možnosti riešenia. A práve v tomto bode vstúpilo do diania OZ
Vedecká hračka. Rodičia na toto OZ-tko narazili na webe. Oslovila ich obsahová náplň jeho činnosti,
ktorá spočíva v tvorivej práci s deťmi, v pretváraní ich nápadov do reality, vo výrobe hračiek, ktoré
deti poučia. Spoločne sme usúdili, že práve ľudia v OZ Vedecká hračka by nám možno vedeli pomôcť
aspoň radou.
Mali sme šťastie. Po krátkej mailovej komunikácii sme sa stretli so zástupkyňou OZ Vedecká hračka,
ktorá nám nezištne a rýchlo vysvetlila možnosti a za jej asistencie došlo vo veľmi krátkom čase
k samotnému podaniu prihlášok do OHIM-u. Schvaľovanie ochrannej známky ChemPlay a dizajnu hry
ešte len prebieha. Čakáme na konečné vyjadrenie, ktoré nám, veríme, zabezpečí ochranu nášho
nápadu a bude znamenať začiatok reálnej cesty nášho projektu za deťmi v rôznych kútoch sveta.
Za túto nezištnú pomoc ľuďom v OZ Vedecká hračka veľmi ďakujeme.
Vaša tvorivá práca s deťmi, sprístupňovanie vedy jednoduchou, hravou a nenásilnou formou všetkým
deťom si zaslúži obdiv.
Prajeme Vám ešte veľa rokov úspešnej činnosti!

Autori hry ChemPlay - Ivana Kravárová a Adrián Hegedűš
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TÁBOR BOL FAJN 

Už si všetko do podrobností nepamätám, ale bol to perfektný denný tábor, kde sme mali voľnosť hrať
sa so všetkým, čo sme mali... Pre mňa, vtedy malého chlapca, to bolo fajn :) Zabavili sme sa, mali sme
celkom dobré obedy a vyrábali sme zaujímavé veci...
Teraz je to pre mňa zaujímavá činnosť, ktorú odovzdávam tým menším :)

Jakub Kula, 14 rokov, Banská Bystrica
člen OZ VH, účastník prvého denného detského tábora tvorivosti VEDHRA 2010
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UKAZUJE SMER
Odo dňa, keď som sa o projekte Vedecká hračka prvýkrát dozvedel, neskrýval som nadšenie. Tento
pocit vo mne pretrváva dodnes a som rád, že som mohol prispieť svojou troškou k jeho fungovaniu a
byť tak súčasťou niečoho dobrého, niečoho, čo úprimne považujem za dobré a prospešné.
Dnešná mládež vyrastá v ťažkých časoch plných neistoty, rodičia neraz zápasia s existenčnými
problémami alebo nemajú z iných dôvodov na svoje deti toľko času, ako by chceli. A tak deti musia
okrem školy, vychovávať a vzdelávať práve hračky. Je smutné vidieť, ako dnes dieťa často namiesto
„klasickej” hračky berie do rúk mobil či tablet.
O vzdelávacej a náučnej funkcii takto stráveného času si asi nikto z nás nerobí ilúzie. Podobne sú na
tom počítačové hry a ich rôzne variácie. Preto alternatíva, ktorá ponúka hru spojenú so vzdelávaním
a zvyšovaním všeobecného prehľadu, si zaslúži jednoznačne našu pozornosť, a najmä pozornosť detí,
ktoré dostávajú možnosť krátiť si čas podnetným spôsobom, objavovať okolitý svet a jeho
zákonitosti, učiť sa hravou formou základom tej-ktorej prírodnej vedy bez toho, aby si dieťa učenie
spájalo s nudou alebo inými negatívnymi pocitmi.
Vedecká hračka ukazuje smer, ktorým by sa hra detí v budúcich generáciách mohla uberať. Je preto
nadčasovou inšpiráciou pre tvorcov hračiek i samotných rodičov, ktorí by pri výbere hračky pre svoju
ratolesť mali zvážiť i jej skutočný prínos pre dieťa. Pretože s vedeckou hračkou nemusí byť hra iba
hrou.
Ing. Jaroslav Kuracina
CEO
GRAND POWER, s. r. o., Slovenská Ľupča
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KOKOSOVÝ KOLÁČIK
Veľmi sa mi páčila cesta do Levíc a návšteva Atlantisu. Páčila sa mi aj návšteva patentového úradu;
naučil som sa, že chránené značky sa dajú nájsť na špeciálnej internetovej stránke.
Páči sa mi, že si v tábore môžem vyrábať veci podľa vlastného návrhu a najlepšie na tom je to, že pri
tom recyklujeme už nepoužívané veci. Je pre mňa zábavné vyskúšať všetky nové aj staré predmety,
ktoré máme k dispozícii počas tábora.
Mám rád aj vychádzky, pri ktorých môžeme otestovať rôzne naše výtvory a aj aj vecičky, ktoré majú
lietať, rotovať, skákať ...
Za tábor by som zaplatil už len kvôli skvelému kokosovému koláčiku od p. Puobišovej :)
Ľubomír Ivan Longauer, 12 rokov, Harmanec
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POD TATRAMI
Výstavu Vedecká hračka sme u nás v Podtatranskom múzeu v Poprade po prvýkrát inštalovali v roku
2002. Stretla sa s veľkým úspechom, najmä u školskej mládeže, a preto sme sa rozhodli, že ju
inštalujeme znovu v nasledujúcom roku. Opäť zožala veľký úspech u predškolákov a školákov, ba
dokonca sa na túto interaktívnu výstavu prišlo pozrieť aj veľa rodičov s deťmi a seniorov.
O tri roky neskôr sme inštalovali výstavu „Kaleidoskop – vedecká hračka”, ktorá bola venovaná
hlavne optike. Svoje vedomosti si vyskúšali najmä predškoláci a žiaci prvého stupňa, ale zaujala aj
starších návštevníkov. Ďalšou zo série vedeckých hračiek bola výstava „Špirála – vedecká hračka”,
ktorú si s veľkým záujmom taktiež pozreli najmä školáci, a aj starší návštevníci. Výstavy Vedecká
hračka boli u nás v múzeu inštalované v rokoch 2002, 2003, 2006, 2008 a 2010 a vždy sa stretli
s veľkým úspechom. V Podtatranskom múzeu si ich pozrelo a svoje vedomosti si vyskúšalo okolo
5 000 návštevníkov.
V roku 2010 sme sa zúčastnili v rámci Worldwide Day of Play aj slovenského Dňa hrania.
Vedecká hračka sa vymyká z kategórie bežných výstav práve svojou interaktivitou, nakoľko umožňuje
návštevníkom to, čo nie je pri iných výstavách prípustné, a to je, že si môžu jednotlivé exponáty vziať
do rúk a hrať sa s nimi.
Veríme, že v budúcnosti budeme aj naďalej spolupracovať s občianskym združením Vedecká hračka
pri nových interaktívnych výstavách, ktoré budú prehlbovať vedomosti návštevníkov z oblasti logiky
a fyzikálnych zákonov.
Bc. Mgr. Daniela Mlynárčiková,
Podtatranské múzeum, Poprad
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V ZÁMKU RADOĽA

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
sprístupnila výstavu vedeckých hračiek v priestoroch kaštieľa v Radoli trikrát. Výstava sa stretla
s pozitívnymi ohlasmi detí, ktorým sa veľmi páčilo, že s hračkami sa môžu pohrať. A pohrali sa s nimi i
dospelí, ktorým výstava priniesla spomienky na ich detstvo. Ponuku uvedenej výstavy využili vo veľkej
miere i pedagógovia z blízkeho okolia, ktorí výstavu navštevovali so žiakmi v rámci vyučovacích hodín
a deti tak hravou formou spoznávali fyzikálne zákonitosti a často krát sa im nechcelo z výstavy odísť.
Páčilo sa im napr. magnetické pero, hlavolamy, elektromagnetická guľa, domino, kráčajúci
panáčikovia, hračky z dreva a iné.
Pripájam i pár názorov návštevníkov výstavy z knihy návštev:
- „Ďakujeme za super zábavu pri Vašich úžasných hračkách.“
- „Ďakujeme za pekný zážitok z výstavy.“
- „Ďakujeme sa peknú a netradičnú príležitosť pohrať sa.“
- „Všetko bolo super, najmä deťom sa tu veľmi páčilo, ale aj nám učiteľom. Ďakujeme.“
- „Výstava bola krásna a zaujímavá. Páčilo sa nám všetko.“
- „Užitočná a hlavne poučná výstava pre deti ale aj dospelých. Prajeme veľa úspechov.“
- „Deti boli spokojné, nadšené s krásnymi zážitkami a hrami so zaujímavými hračkami.
Ďakujeme za sprostredkovanie takýchto netradičných možností.“
- „Výstava bola veľmi zaujímavá a poučná. Nechcelo sa nám odísť.“
- „Výstava sa nám páčila. Bola fantastická. Najlepšie boli: elektromagnetická guľa, hračky
z dreva, magnetické pero.“
- „Ďakujeme za veľmi peknú výstavu, ktorá nás inšpirovala a veľmi zaujala svojimi nápadmi.
Určite nové poznatky využijeme na vyučovaní fyziky a technickej výchovy.“
- „Skvěle jsme si pohráli se spirálami“.
Vzhľadom na obľúbenosť výstav sa budeme snažiť výstavu vedeckej hračky sprístupniť opäť i vo
výstavných priestoroch ostatných pobočiek Kysuckého múzea v Čadci.

Alena Mozolová, Kaštieľ Radoľa

71

VIDIEŤ HRAČKU VO VEDE

Dlho som rozmýšľala, ktorá spomienka na Vedeckú hračku je tá naj. Zistila som, že takmer všetky
moje najkrajšie spomienky sú spojené s vedeckou hračkou. Pamätám si ako ma, keď mal môj syn 9
rokov (teraz má takmer 20), doslova očarila informácia v televíznych novinách, že v Banskej Bystrici
žije osoba, ktorá robí výstavy, na ktorých sa návštevníci môžu hrať s hračkami a pri tom poznávať
zákonitosti sveta. Začala som pátrať ako niečo také úžasné sprostredkovať aj deťom v našom meste –
škole, v ktorej učím. Podarilo sa! Od vtedy sa na svet pozerám úplne inak – v každej „vede“ sa
pokúšam uvidieť hračku. Spoznala som prekrásny svet. Dúfam, že som aspoň máličko pomohla šíriť
myšlienky Vedeckej hračky. Ďakujem jej za množstvo zážitkov, vedomostí, nápadov.
Mgr. Sidónia Počatková, Michalovce
podpredsedníčka OZ VH
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DNI DETÍ

Vedecká hračka už tradične ochotne a nezištne obohacuje program na Dňoch detí v Radvani, ktoré
organizuje Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň v spolupráci s Občianskou radou. Ponúka deťom
a ich rodičom možnosť vyskúšať si hru s vedeckými hračkami a dáva návod ako sa s deťmi hrať.
V dnešnej pretechnizovanej dobe, keď rodičia nemajú pri materiálnom zabezpečovaní rodín na hru
s deťmi čas a radšej im zapnú telku, je toto poslanie, ktoré nám odovzdáva, veľmi dôležité. Lásku,
zručnosť a vzťah k práci – hre, ktorú si deti vypestujú s pomocou rodičov v detstve, budú môcť
odovzdať raz svojim deťom.
Gratulujem! A ďakujem za to, že ste.
Ing. Ľudmila Priehodová,
poslankyňa Mestského
zastupiteľstva, Banská Bystrica
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STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Veľmi nás teší, že občianske združenie Vedecká hračka píše už 20 rokov svoju históriu práce
s talentami na základných a stredných školách SR.
Štátny inštitút odborného vzdelávania podporuje aktivity spojené s výchovou mladých talentov
v rámci odborného vzdelávania a prípravy na SŠ SR a plní úlohy odborného garanta, ktoré nám
vyplývajú zo Štatútu v oblasti zapojenia žiakov do súťaží, ktoré podporujú a rozširujú ich vedomosti
a odborné zručnosti, ako aj úlohy popularizácie odborného vzdelávania v základných školách v SR
v rámci národného projektu.
Pri realizácii a napĺňaní myšlienok týchto aktivít sa stretávame v rámci pôsobnosti aj so širšou
spoluprácou a partnerstvom aj s organizáciami a inštitúciami, ktoré pracujú s mládežou. Doteraz
máme veľmi príkladnú a pružnú spoluprácu práve s občianskym združením Vedecká hračka. Všetky
tieto formy spolupráce skvalitňujú aktivity, sú pútavejšie a zaujímavejšie tak pre mladých, ako aj pre
pedagógov škôl. Je našou prioritou a snahou naďalej rozširovať a participovať spoločne na
podujatiach a aktivitách spolu s Vedeckou hračkou v rámci našich možností, najmä v oblasti
zahraničných aktivít, ktorých sa spoločne ako slovenská delegácia s našimi najlepšími talentami
Slovenska zúčastňujeme.
Prajeme Vám do ďalších rokov práce s talentami veľa pracovného elánu a úspechov.

Ing. Vlasta Púchovská, ŠIOV, Bratislava
predsedníčka COK SOČ
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TÁBOR VEDHRA

Chceme poďakovať, že niečo také ako denný tábor VEDHRA vôbec existuje. Je to výborná príležitosť
pre deti, ktorých koníčkom je veda a technika a potrebujú svoju fantáziu uplatniť v niečom
hmatateľnom. Spôsob vedenia detí a rozsah poznatkov získaných počas tábora je výnimočný a isto
vďaka tomu aj deti, ktoré sa v ňom môžu ocitnúť náhodou, len tak zo zvedavosti, pričuchnú
k mnohým tajomstvám vedy a budú sa ňou zaoberať aj v budúcnosti. Náš syn sa každoročne teší na
nové a nové zážitky. Absolvoval už dva ročníky a viem, že tohto roku opäť budeme vypisovať
prihlášku.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na organizácii tábora podieľajú; je výborným využitím času počas
prázdnin.

Puškárovci, Banská Bystrica
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ZŠ DILONGA V TRSTENEJ
Sme Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej a putovnú výstava VEDECKEJ HRAČKY sa nám podarilo
v škole zorganizovať v dňoch 20. - 24. februára 2006.
Podľa podpisov, ktoré sme našli v našej kronike :) väčšina detí, ktoré sa výstavy zúčastnili, už opustila
našu školu. Mnohí pedagógovia, a aj ja, sa veľmi dobre pamätáme na túto výstavu. Zaujímavé
„modely hračky" spojené s vedou zabrali mnoho chvíľ a opätovne sme sa počas týždňa do výstavnej
triedy vracali; vyskúšať sme si chceli všetko. Aj po rokoch sa nám vybavujú mnohé logické a zábavné
predmety. Pozvali sme aj žiakov z okolitých dedín – Zábiedovo, Liesek. Veľká škoda, že existuje iba
skromný zápis v kronike bez video či fotozáznamov.
Ďakujeme a veríme, že sa nám niekedy podarí výstavu zorganizovať opäť v našej škole.

PhDr. Mgr. Eva Ragalová, zástupkyňa riaditeľky
ZŠ R. Dilonga, Trstená
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V DETSKOM MÚZEU
Vedecká hračka obohatila za 20 rokov svojej činnosti tisícky zvedavých detí a ich rodičov o nové
vedomosti prostredníctvom hry spojenej s poznávaním a zábavou. V mene Detského múzea SNM
chcem veľmi pekne poďakovať za súbor kreatívnych hračiek, ktorý máme aj s veľmi názornými
návodmi od občianskeho združenia Vedecká hračka a ktoré v Detskom múzeu SNM počas letných
táborov a víkendových workshopov s obľubou používame.
Želáme ešte veľa hravých rokov!

Mgr. Katarína Rezníková, riaditeľka
Detské múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava
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HRY Z PLASTOVÝCH FLIAŠ

V aktívnom živote som bol strechár so špecializáciou na technické poruchy striech. Dlhé roky som pôsobil
ako súdny znalec so zameraním na strechy a odborný poradca Cechu strechárov. V tejto oblasti som bol aj
popredný československý zlepšovateľ a ako najlepší mladý zlepšovateľ SSR som sa v roku 1978 zúčastnil
XI. Svetového festivalu mládeže a študentstva v Havane na Kube. Dokumentárny 8-minútový film o mne
„Výmyselník Ján Rideg“ vyhral pred piatimi rokmi v súťaži regionálnych televízií.
Už viac rokov, ako svoj koníček, do ktorého vkladám ročne okolo 200 €, vyvíjam a podomácky vyrábam
hry a hračky z odpadových materiálov, najmä z plastových fliaš a ich vrchnákov, kartónov z vajíčok
a použitých CD.
Z mojich hier sa najviac hrajú PET-GULY. Sú to dve PET-fľaše, pričom do otvoru fľaše sa triafajú sklené
guľôčky. Z hľadiska vedeckej hračky je najdôležitejší PET-BALL, pretože princíp sa môže využiť vo viacerých
hrách. Pingpongová loptička je uložená do vrchnáku fľaše a prstom (alebo tyčkou ako pákou) sa guľôčka
dostáva spätným pohybom do rotácie a trenia, vyvolá prenos sily a pohyb.
Moje riešenia sú chránené © - nemám záujem o ich priemyselnoprávnu ochranu. Jednak, že nevidím
reálnu možnosť priemyselného využitia, ale najmä, že ich vymýšľam a propagujem preto, aby sa hrali
všetci a kdekoľvek.
Realizoval som 4 grantové akcie v okolí Lučenca. Na jednej z nich boli Rómovia z celého Slovenska. V rámci
slovensko-maďarskej spolupráce bola akcia aj v maďarskom Egri. Na rozbehnutie grantov som so
synovcom vyrobil a daroval školám okolo 500 hier. Pán Peter Pollák, poslanec NR SR a zmocnenec pre
rómske otázky, má tiež dve moje hry na ich popularizáciu.
Viaceré hry boli pred štyrmi rokmi oficiálne schválené Ministerstvom školstva SR pre predmet Pracovné
vyučovanie. V súčasnosti sa rokuje aj o využití filmu „Nehraj net, skús PET!“.
Moje hry boli viacnásobne propagované v mnohých slovenských a maďarských médiách.
Hry si vyrábajú priamo žiaci, pričom môžu uplatniť svoje výtvarné cítenie (napr. fľaše upraviť ako postavy).
Obsah a návody na všetky hry sú na slovensko-anglicko-maďarskej web-stránke. Jej návštevnosť zo 62
krajín - 16 000. Videá – vrátane filmu „Nehraj NET, skús PET!“ – si pozrelo cez 15 000 ľudí. Najviac pozretí
je samozrejme zo Slovenska a tiež z Českej republiky, USA, Anglicka a Rumunska.
V tvorbe nových hračiek mi najefektívnejšie pomáha OZ Vedecká
hračka a motivujúca účasť v jej súťažiach. V odskúšavaní
a využívaní zas ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, najmä pani riaditeľka
PaedDr. Eva Marková a učiteľka Dr. Svetlana Gabľasová, PhD.
Ing. Ján Rideg, Veľká nad Ipľom
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AKO SA MOJE CESTY STRETLI S TÝMI VEDHRAČKOVSKÝMI
Moje prvé stretnutie s Vedhračkou siaha do roku 2011, keď som sa ešte ako 14-ročná žiačka ZŠ spolu
s maminkou, mladšou sestrou a tetou vybrala koncom marca spestriť si piatkové popoludnie
návštevou interaktívnej výstavy Vedecká hračka, ktorá v tom čase sídlila v Dome techniky v Banskej
Bystrici. O výstave sa dopočula moja teta, ktorú aj tá krátka charakteristika tejto výstavy
sprostredkovaná médiami zaujala natoľko, že nám návštevu výstavy nepovedala ako ponuku, ale
priamo ako hotovú vec. Hoci sme presne netušili, čo máme od výstavy očakávať a kde sa nejaký Dom
techniky nachádza, naša zvedavosť a túžba objavovať nové veci nás priviedla z Vígľaša do Banskej
Bystrice, kde sa začalo pátranie po budove s najväčšou koncentráciou vedeckých hračiek v meste.
Hľadanie to nebolo jednoduché a ani rýchle, no s pomocou ochotných okoloidúcich sme napokon
objavili náš cieľ dostatočne ukrytý medzi inými budovami na to, aby sme ho ako menej skúsení
návštevníci bez pomoci našli. Za dverami do menšej miestnosti na poschodí sme naozaj objavili
najväčšie množstvo hračiek demonštrujúcich rozličné prírodné javy, aké sme kedy videli. Skúmaním
nám už známych zákonitostí, spoznávaním nových, ale najmä hraním sa sme na výstave strávili
takmer tri hodiny. Odchádzali sme s množstvom fotiek, ktoré vytrvalo robila moja maminka takmer
pri každej zaujímavej hračke, turistickou známkou s logom Vedeckej hračky do zbierky a úplne iným
pohľadom na predmety a javy vôkol nás.
Počas nasledujúcich troch rokov som mala možnosť sledovať, ako sa výstava Vedeckej hračky
postupne presunula do najväčšieho nákupného centra v Banskej Bystrici a neskôr do nákupného
centra s rovnakým menom vo Zvolene. Keď som v lete roku 2014 uvidela plagát, ktorého obsahom
bolo hľadanie nového dobrovoľníka vo funkcii animátora a správcu výstavy vo Zvolene, neváhala som
ani chvíľu. Okamžite som kontaktovala pani kurátorku a to nielen preto, že som v tejto pozícii videla
ideálnu aktivitu na prázdniny, ale zároveň som v tejto pozícii doslova našla samu seba. V čom
konkrétne? Vedecká hračka, ako už názov naznačuje, je spojením poznatkov vedy a hrania sa, preto
má najčastejšie detských návštevníkov. Ja prácu s deťmi milujem a čo sa týka vedy, tak v nej vidím
svoje budúce povolanie. Navyše som sa vždy túžila stať dobrovoľníčkou a práve Vedecká hračka mi na
to poskytla ten najvhodnejší priestor. Počas dvojmesačného pôsobenia na výstave som mala možnosť
spoznať činnosť a poslanie občianskeho združenia z opačnej strany – už nie z pozície návštevníka, ale
naopak z pozície toho, kto má za úlohu návštevníkov po výstave sprevádzať. Spoznala som veľa
nových ľudí nielen medzi spolupracovníkmi, ale aj samotnými návštevníkmi. Zlepšili sa moje
komunikačné zručnosti aj miera samostatnosti. Hlavné však je, že som pochopila, aký veľký význam
pre rozvoj vedy a kultúry na Slovensku toto unikátne občianske združenie má.
Z môjho prvotného plánu zmysluplne stráviť letné prázdniny užitočnou aktivitou sa rozvinula
dlhodobejšia a rozsiahlejšia spolupráca, ktorá je ešte stále len v začiatkoch. Vďaka Vedeckej hračke
som napríklad mala možnosť zaradiť sa do skupiny vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov
či študentov, ktorí na Noci výskumníkov 2014 odovzdávali svoje vedomosti a výsledky práce
verejnosti. My z Vedeckej hračky sme sa zamerali na popularizáciu vynálezu Davida Brewstera,
kaleidoskopu, a to nielen prostredníctvom teoretických informácií, ale najmä priamo jeho výrobou.
Moja aktívna účasť na tomto celoslovenskom podujatí bola pre mňa skúsenosťou i zážitkom zároveň
a aj vďaka tejto príjemnej skúsenosti sa teším na ďalšie pripravované akcie, súťaže alebo výstavy, do
ktorých sa chcem s prihliadnutím na moje časové možnosti zapojiť. Hoci viem, že môj prínos do
občianskeho združenia možno nebude veľký, chcem priložiť aspoň maličké zrniečko svojho úsilia do
jeho mozaiky.
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Vedecká hračka oslavuje naozaj krásne okrúhle narodeniny – už dve dekády teší svojou činnosťou
a vôbec existenciou ľudí po celom Slovensku aj v zahraničí. Vedhračka je vlastne moja rovesníčka, veď
je len o dva roky staršia ako ja. No keďže sa moje cesty skrížili s tými jej len nedávno a nepoznám
dôkladne jej začiatky, osud, útrapy a radosti, nemôžem to prežité hodnotiť, to si môžu dovoliť len tí,
ktorí s ňou tých 20 rokov spoločne strávili. Môžem však povedať, že jej výsledky považujem za
výnimočné a neprehliadnuteľné a za takými výsledkami môžu stáť len odhodlaní, tvoriví a vytrvalí
ľudia. A samozrejme, to, čo môžem urobiť je aj úprimná gratulácia Vedeckej hračke a všetkým, čo sa
o jej činnosť v čo i len najmenšej miere zaslúžili:
Milá Vedhračka, prajem Ti do ďalších rokov fungovania veľa energie, tvorivých nápadov, entuziazmu,
veľa spokojných návštevníkov výstav, nadšených detí v táboroch, mnoho zaujímavých podujatí
a projektov, úspechov na súťažiach aj prehliadkach, talentovaných žiakov a študentov a veľa nových
a kreatívnych vedeckých hračiek!

Dominika Rovňanová, Vígľaš
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OD DEDA CEZ FITINGY K VEDECKEJ HRAČKE
Môj otec (nar. 1912) bol stredoškolský učiteľ matematiky/fyziky na gymnáziu a bol aj polytechnicky
celkom zručný. Hlavne v ťažkých povojnových (ale aj 50-tych) rokoch v domácej dielničke zostrojil
alebo opravil všeličo do domácnosti, niekedy aj učebné pomôcky do svojho kabinetu. A často so
slovami „zíde sa“ odkladal do osobitných krabíc a políc nájdené šrúbky, matičky, podložky, drôty,
mosadzné súčiastky, špagáty, ...
Sú to možno banálne informácie, ale v detskom veku mňa aj brata toto prostredie silne formovalo –
najprv sme len pozerali a trochu aj pomáhali otcovi, zaúčal nás používať náradie a keďže hračiek (a
peňazí) bolo málo, tak sme si rôzne „zmajstrovali“ sami – lodičky, lietadielka, rapkáč na bicykel,
kryštalkové rádio, rôzne domčeky z kartónu alebo drevených špajdlí (a lepidlom boli v acetóne
rozpustené ružové úlomky z celuloidových bábik sestier), ale postavili si aj drevený „bunker“ so
zvončekom a osvetlením na batérie, alebo si natiahli „telefón“ na princípe „šepkáček“.
Keď som si oveľa neskôr zakladal vlastnú domácnosť, tak úplne prirodzene tam vznikla aj dielnička
a v škatuliach boli postupne rôzne ..., však už viete. Konal som tak z pragmatických dôvodov, ale
v podvedomí bolo určite aj déjavu. A môj malý syn Lorant si tam zatĺkal klinčeky, cvikal a ohýbal
drôtiky, ... Keď mal asi 4-5 rokov, tak som zistil, že sa vie najdlhšie hrať s krabicou s rôznymi fitingami
– zošruboval, rozšruboval, pasuje?, nepasuje! Až vtedy som si uvedomil, aká dôležitá je príležitosť, ale
aj trpezlivosť rodičov.
Neskôr na jeho stole v detskej izbe namiesto školských úloh dominovali farbičky, lepidlá, doštičky,
drôtiky, zverák, neskôr aj spájkovačka – a stály neporiadok. S rovesníkom Martinom Drahomíreckým
tam stále častejšie majstrovali, kreslili, špekulovali.
V roku 1993 sme v múzeu v Spišskej Novej Vsi, kde som pracoval, mali výstavu SCHOLA LUDUS –
Energia. Lorant a Martin (mali 12 a 13 rokov) ju pomáhali inštalovať a pri niektorých exponátoch už
vedeli, ako to funguje. A bola pri tom budúca predsedníčka OZ Vedecká hračka, ktorá im navrhla
zapojiť sa do práve vznikajúcej súťaže SCHOLA LUDUS – vedecká hračka. Takto im dala konkrétnu
a silnú motiváciu. A začali vymýšľať a kresliť. Ich fantáziu som „nestíhal“, tak som len filtroval, čo by
bolo aj zostrojiteľné a čo nie. A s radosťou sledoval ich kreativitu. Najčastejší postup mali: nápad –
debata – do koša – vylepšený nápad – prototyp – vyskúšanie – do koša – iný nápad ...
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Nakoniec sa úspešne zúčastnili 1. ročníka súťaže (1993) a v Bratislave predviedli svetelný tunel,
difrakčné suveníry a tancujúci lievik. Boli na to hrdí a výrazne ich ďalej motivovala aj cena získaná
v detskej kategórii – nezabudnuteľná exkurzia do niektorých západoeurópskych Centier vedy. Na
druhom ročníku súťaže už prezentovali solídne premyslené a zhotovené vedecké hračky: magnetická
štatistická hra a čierna skrinka – labyrint. Tieto sa im (s odbornou konzultačnou pomocou pani
predsedníčky OZ VH) podarilo v roku 1996 zaregistrovať ako úžitkový vzor na Úrade priemyselného
vlastníctva SR.
Náš príbeh by mohol optimisticky (a možno aj poučne) pokračovať, ale tu sa končí, lebo ... lebo prišla
puberta. A asi celkom prirodzene začali u chlapcov dominovať iné záujmy a hlavne prišli počítače.
A to bol pre nich iný „level“ ako dielnička. Ale teší ma táto ich skúsenosť a tiež, že obaja potom
úspešne absolvovali ďalšie štúdiá. Syn Lorant je umelecký kováč a k začiatkom „majstrovania“ so
svojím malým synom má takú istú trpezlivosť, akú som mal ja k nemu a môj otec ku mne.
Mať fantáziu je dôležitejšie, ako mať vedomosti – povedal vraj A. Einstein. Keďže deti ešte nie sú
„zaťažené“ vedomosťami a sú prirodzene hravé, má ich kreativita neobmedzenú cestu. Ale dôležitá je
príležitosť, dôvera, trpezlivosť a motivácia okolia. Aj preto úprimne uznávam dlhoročnú obetavosť
a motivačné aktivity pani predsedníčky OZ VH.
Ad multos annos, Vedecká hračka!
RNDr. Ladislav Spalek, Kežmarok
zakladajúci člen OZ VH
P. S.
Ako dlhoročnému múzejníkovi mi pri tejto príležitosti nedá neuviesť ešte jeden zásadný fakt.
Z podstaty múzejnej činnosti vyplýva aj prezentácia formou výstav. Ale vždy ich múzeá robili
s obmedzeniami – nedotýkať sa!, byť potichu a počúvať lektorský výklad. Prvýkrát sa to prelomilo
výstavou vedeckých hračiek – v našom Múzeu Spiša v roku 1993 (a potom ešte 9-krát). A zrazu bol vo
výstavných priestoroch hluk, krik, padajúce guľôčky / kocky / všeličo, rozliata voda, pobehovanie detí,
ale aj ich rozžiarené oči a možnosť skúmať to, čo zaujíma ich (veľmi často spolu s rodičmi).
A nastala éra interaktívnych výstav.
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TULA, RUSKO, 2012

Rozsiahle brezové lesy obkolesujúce rušné mesto komínov. Plné zaujímavej architektúry, umenia a
zbraní. Každému ponúka všetko čo v sebe schováva. V uliciach vládne pokojná atmosféra. To
najlepšie však predvádzali ľudia na výstave Expo Science Europe v impozantnej stavbe pod Múzeom
zbraní. Mladý a starý, teoretik aj experimentátor, každý sa učil jeden od druhého, vymieňal zážitky
a skúsenosti. Predviedol sa aj slovenský tím.
Pre mňa bola výstava dôležitou životnou lekciou nielen pre svoju intelektuálnu hodnotu, ale aj pre
pochopenie nepísaných životných pravidiel výskumníka.
Ivan Stanček, Zvolen
študent, samostatný mladý výskumník
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TÁBOR 2014

Cez minuloročné letné prázdniny som chodil do denného tábora VEDHRA v Banskej Bystrici. Veľmi sa
mi tam páčilo. Bolo tam veľa zaujímavých hračiek, ako napríklad kaleidoskop, vrtuľka, hlavolamy
a ďalšie. Navštívili sme aj rôzne miesta. Jedným z nich bola galéria, kde sme videli obrazy, erby
a práve v čase našej návštevy boli vystavované aj logá. No a samozrejme, že aj my sme si vyskúšali,
ako sa také logo navrhuje a tvorí. V mestskom parku sme tiež pomáhali stavať kameru obscuru.
Navštívili sme aj patentový úrad. Za vedeckými vynálezmi sme vyrazili vlakom na tajomné miesto
Atlantis v Leviciach, kde by som sa aj rád na nejaký čas presťahoval . No a nevynechali sme aj vedu
v krásnom Zvolene.
V tábore bola zábava a bolo tam tak dobre. Odporúčam to každému zažiť!
Jakub Stančík, 8 rokov, Jasenie
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CESTA K VEĽKÉMU SPONZOROVI

Neviem zabudnúť na moment a situáciu, keď sme dakedy v roku 2011 hľadali sponzorov na zriadenie
novej výstavy v Europa SC v Banskej Bystrici. Vtedy našej šéfke v Centre povedal syn majiteľa
banskobystrickej firmy Trenwood - TWD: „Ja sa na Vás pamätám, vy ste robili výstavy a tiež ten
telefón z jogurtových téglikov a nitky. Bol som vtedy iba chlapec, ale nezabudol som na to“. A tak
nám vtedy pomohli – sponzorsky spravili a namontovali účelové výstavné stoly a skrinky, ktoré slúžia
VEDHRAČKe dodnes.
Pre takéto hodnoty a spomienky sa práca stáva nadčasovou.
A ešte – pre mňa je milou spomienkou, s akou radosťou sa vedia zahrať aj dospelí, a aj to, ako sa deti
spoznali a chopili sa vždy všetkého nového na výstave. Žiaľ, boli aj deti s rodičmi, ktorí brali výstavu
ako ihrisko, bez rešpektu k vystaveným veciam a ako samozrejmosť, pričom ich to nič nestálo a
niektorí ,,dobráci“ veru aj exponáty zničili a bez slova odišli.
Veľa tvorivých nápadov, radosť, pochopenie kompetentných inštitúcií a dostatočné materiálovofinančné zabezpečenie Vedeckej hračke želá

Eva Škrečková, Banská Bystrica
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VEDECKÁ HRAČKA – ZDROJ KULTIVÁCIE, AKO AJ KONTINUÁLNEHO PREHLBOVANIA
A SEBAZDOKONAĽOVANIA OSOBNOSTÍ, KTORÉ HRU CHÁPU AKO SEBAVZDELÁVACIU ZÁBAVU

Každý z nás má svoju vysnenú horu, na ktorú sa usiluje vystúpiť, ale nikdy sa na jej vrchol aj tak
nedostane. To je všeobecné zistenie s univerzálnou platnosťou a preto musí bez výnimky platiť aj pre
Ing. Beatu Puobišovú, ktorá si, ako sama hovorí, pred dvadsiatimi rokmi vytvorila svoju vysnenú horu
a nazvala ju „Vedecká hračka“.
Vedecká hračka vôbec nie je jednoduchá „hora“, nijaký bežný kopec, ale nedobytný, strmý a ťažko
prístupný štít, ktorý ak chcela zdolať, musela navštíviť ohromné množstvo vedeckých kongresov,
sympózií, medzinárodných konferencií, seminárov, výstav, veľtrhov a predajných miest,
veľkoobchodov i bežných maloobchodných „hračkárstiev“. Všetky nakúpené artefakty však museli
mať jeden významný rozlišovací prvok, a tým bola hračka, ktorá integrovala niektorý napríklad
fyzikálny princíp svojho fungovania, a teda nútila pozorovateľa hľadať odpoveď na otázku ako to
vlastne pracuje alebo prečo to vlastne vôbec funguje.
A táto otázka je vlastne hlavným „modus operandi“ alebo inak povedané spôsobom činnosti a či
marketingovým princípom putovných, ale už aj stálych výstav „Vedecká hračka“. S pani Ing. Beatou
Puobišovou ma okrem profesionálnych kontaktov cez Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej
Bystrici spájali dlhé diskusie na tému ako zamerať smerovanie a ďalšie navigovanie nákupu
prezentovaných vystavovaných objektov, na akého návštevníka bude vhodné sa sústrediť a aké
zaujímavosti prezentovať, aby výstavy boli putovné a príťažlivé.
Len málokto si uvedomí, že objekty, hoci by to bol len napríklad obyčajný kaleidoskop, treba najprv
vypátrať, potom za ním vycestovať, alebo inak sa s dodávateľom spojiť, a napokon, na čo mnohí
návštevníci ani nemyslia, za objekt zaplatiť nemalú čiastku, objekt a či artefakt doviezť, nainštalovať,
ochrániť pred poškodením alebo krádežou, opatriť vysvetľujúcim textom a donekonečna každému
účastníkovi to isté vysvetliť tak, aby funkciu objektu pochopil. Pravdaže len vtedy, ak bude ochotný
a mať záujem princíp pochopiť. Keď výstava skončí, potom je potrebné všetko rozobrať, zabaliť,
zaplatiť za miestnosť, za dozor atď. a preniesť celú výstavu o mnoho kilometrov ďalej a všetko znova
zopakovať.
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Všetci si uvedomujeme, že nikdy nie je neskoro dať sa na cestu zvyšovania znalostí obyvateľstva,
pretože čím v mladšom veku to urobíme, tým bude hodnota tejto výchovnovzdelávacej činnosti
vyššia. Učenie ešte nikdy nikomu neuškodilo.
Vedecká hračka už oslovila veľa rodičov, učiteľov, vychovávateľov a pracovníkov miestnej kultúry.
Keď pozorujeme návštevníkov podujatí organizovaných inštitúciou „Vedecká hračka“, dozaista hneď
vnímame zvláštnu atmosféru akejsi neistoty, či inteligencia účastníkov bude postačovať na riešenie
niektorých úloh alebo pochopenie fyzikálnych a či aj iných princípov. Ale neistota razom opadne, lebo
vyriešenie úloh v súťaživom prostredí podnieti pocit ďalej objavovať a poznávať veci neznáme
a doteraz nepoznané.
Súťaživé prostredie, podnetné otázky, prípadne povzbudenie lektormi umožní osviežiť si mnohé
princípy a pojmy z fyziky, chémie, biológie a mnohých ďalších vedných odborov. Rozvoj tvorivého
myslenia podnecujú mnohé, doteraz nielen nepoznané, ale skôr nevšímavo chápané šablóny
myslenia, prežívania, konania a nútia pozorovateľa vytvárať, vynachádzať kombinovať a skúšať nové
a nové neobvyklé a originálne spoznávanie skutočnosti a faktov.
Ing. Beata Puobišová, ako viem, navštívila doteraz stovky medzinárodných kongresov, sympózií,
konferencií, medzinárodných výstav v krajinách Európy, Ázie atď. Myslím si, že je plne kvalifikovaná
aby svoje dojmy z ciest po zahraničí zhrnula aj do tohto tvrdenia, že rozdiel vo vedomostiach,
spôsobilostiach a poznatkoch v rôznych štátoch sveta nie je taký veľký, že by sme sa museli za niečo
hanbiť. Tým, že na výstavách „Vedeckej hračky“ sa prezentujú najmä objekty zakúpené v zahraničí, to
všetko prospieva internacionalizácii a porozumeniu medzi ľuďmi z rôznych krajín sveta.
Na začiatku tohto storočia známy filozof William James popísal, že normálni, celkom zdraví
a produktívni ľudia využívajú v živote priemerne len asi desať percent svojich schopností.
V roku 1966 antropologička Margaret Meadová znížila toto percento na šesť, a nie tak celkom dávno
humanistický psychológ Herbert Ott znížil tento údaj až na štyri percentá. Ak je to pravda, je to veľmi
prekvapujúce.
Lenže veda a vedecko-technický pokrok, teória systémov, teória informácií, synergetika, kybernetika,
biológia, nanofyzika, mikrochémia, a aj spoločenské vedy postúpili odvtedy neuveriteľne rýchlo
a ďaleko. Dnes už mladého človeka vnímame ako samoriadiaci a sebautvárajúci sa systém, ktorý sa
riadi vlastnou štruktúrou. V interakcii s okolitým svetom každý jednotlivec, teda dieťa i dospelý
človek, reaguje v súlade so svojou stále sa zdokonaľujúcou vnútornou štruktúrou a využíva na to
všetky interakcie, zmeny, poznatky, skúsenosti a pod.
Vedecká hračka svojím poslaním, činnosťou a celospoločenským prínosom pomáha vytvárať pre
duchovnú obrodu, najmä mladých ľudí, nové horizonty vedúce k správnemu výkladu udalostí
a faktov, a to všetko v prísnom a presnom reflektovaní vlastného myslenia. Prajem „Vedeckej hračke“
veľa ďalších podnetov, aby sa s čo najväčšou mierou vrchovato naplnili očakávania všetkých
organizátorov, aktérov, iniciátorov a realizátorov výstav Vedeckej hračky.

emeritný profesor Miroslav Tuma, Martin
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MAGICA ACADEMY

Spoločnosť MAGICA ACADEMY sa zaoberá výchovou a vzdelávaním detí v oblasti cudzích jazykov so
zameraním na anglický jazyk. Počas prázdnin jarných, letných a zimných sa venujeme tiež vzdelávaniu
formou denných táborov s angličtinou, kde sme do nášho programu zahrnuli aj návštevu výstavy
vedeckej hračky.
Výstavu vedeckej hračky sme navštevovali pravidelne, deťom sa veľmi páčila, boli nadšené, keď mohli
nielen vizuálne ale aj na vlastnej koži si vyskúšať čo taký zlepšovák dokáže. Ako sa hovorí: „lepšie raz
vidieť a zažiť, ako stokrát počuť”. Výstava a hračky zaujali deti všetkých vekových kategórií, hrali sa
deti malé (3-6 rokov) a hrali sa aj deti veľké (13-15 rokov); u všetkých detí sa prejavila hravosť a
dokázali sa hrať zaujato a sústredene aj niekoľko hodín, často nechceli ani odísť. Hrali sa a prichádzali
aj na to ako hračka funguje, či už to boli zákony fyziky, mechaniky a iné. Výstava vedecká hračka
zaujala aj nás dospelých, spoločne s deťmi sme sa snažili odhaliť taje hračky či zložiť rôzne hlavolamy,
ktoré nám potrápili hlavy :-) Hrali sme sa a zároveň sme sa aj niečo hravo naučili.
V hračkárstvach predávajú veľmi veľa hračiek; je však smutné, že len veľmi málo je kvalitných,
podnetných vedeckých hračiek.
Doma majú deti veľa veľa hračiek, ale nevedia sa s nimi hrať, preto tieto hračky často končia založené
niekde na polici či v škatuli. Deti sú často znudené a nevedia sa hrať. Preto pokiaľ by to bolo v mojej
moci, tak by som ako princezná Arabela vykúzlila celú továreň, ktorá by vyrábala len vedecké hračky
a aby výstava Vedeckej hračky bola v každom meste. Nebola by už na svete nuda a všetci – malí aj
veľkí by sa hrali a hrali do sýtosti a nerobili zle.
Aj naša spoločnosť MAGICA ACADEMY učí cudzie jazyky jednoducho, hravo a zábavne s využitím
najnovších vedeckých poznatkov. Naša skúsenosť je taká, že keď dieťa niečo zaujme a má silný
zážitok, učenie berie ako hru a dosahuje oveľa lepšie výsledky. A to je princíp aj Vedhračky.

PhDr. Lívia Tvarožková, Sliač
MAGICA ACADEMY, Banská Bystrica
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KIDS POINT
Kids Point je rodinný klub otvorený pre deti všetkých vekových kategórií a ich rodičov, na relax, nové
informácie a zážitky.
Cieľom Kids Point konceptu je vložiť do detí pozitívnu energiu z hry, vedomostí, pohybových aktivít
a zároveň viesť deti k ekologickému tvorivému využívaniu recyklovateľných materiálov.
V minulom roku naším hosťom bola aj Vedecká hračka, s ktorou sme spoločne ponúkli deťom
z Bratislavy interaktívnu výstavu Kaleidoskop. Urobili sme tak radosť desiatkam detí a ich rodičom.
Všetci mali veľký zážitok z množstva fyzikálnych javov a pokusov.
Ďakujeme za spoluprácu a prajeme VEDECKEJ HRAČKE do ďalších rokov
VEĽA ŠŤASTNÝCH DETÍ
VEĽA DOBRÝCH NÁPADOV
a VEĽA TVORIVEJ ENERGIE!

PaedDr. Marta Vránová, PhD., Banská Bystrica
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Z KNÍH NÁVŠTEV (NÁHODNÝ VÝBER)

17.01.1999, Banská Bystrica
Ďakujem za mimoriadne zážitky – zábavu, vtip a poučenie. Pracovníkov Úradu priem. vlastníctva
považujem po tejto prehliadke za viac ako úradníkov.
rodina - nečitateľný podpis
19.01.1999, Banská Bystrica
Výstava ojedinelá a veľmi záslužná, najmä kvôli deťom a našej budúcnosti. Som vďačná všetkým, ktorí
sa o ňu zaslúžili a venovali jej určite veľa síl a nadšenia. Treba túto myšlienku podporiť ako sa len dá
a všade.
nečitateľný podpis
24.01.1999, Banská Bystrica
Ďakujem, konečne som manželke vysvetlil princíp elektrického motora.
J.M.
Ďakujem, konečne môj manžel pochopil, aké hračky potrebuje naše dieťa.
M.
Ďakujem, že sa moji rodičia opäť držia za ruky.
A.M.
26.01.1999, Banská Bystrica
V mene svojom a svojej rodiny ďakujem za veľmi zaujímavú výstavu a za to, že som sa aspoň na
chvíľku opäť mohol stať dieťaťom. Želám veľa úspechov do ďalších aktivít!
Zároveň som privítal informácie Úradu priemyselného vlastníctva SR, ku ktorým som sa v minulosti
nedostal, vďaka!
nečitateľný podpis
31.01.1999
Veľmi sa nám exponáty páčili. Odporúčame zriadiť stálu expozíciu v B. Bystrici.
nečitateľný podpis + junior
03.03.1999, Banská Bystrica
Výborne sme sa zabavili a zároveň poučili. Mám chuť si polovicu tých vynálezov presťahovať domov.
Ja tiež.
Ďakujeme
študenti 1. roč. FHV UMB
02.12.1999, Žilina
Bolo to super. Všetci sme si pripomenuli detské časy, dokonca aj pani profesorky
študentky Majka, Zuzka, Adrianka ... 1. VS SZŠ, Žilina
07.03.2002, Spišská Nová Ves
Eine schöne Ausstellung! Wir bedanken uns fűr die schönen Sachen, die wir aus unserer Kindheit her
noch kennen.
Michael + Paula, DE
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25.06.2002, Trnava
Študentky 1.N z SOŠ bl. Laury navštívili Vašu výstavu a veľmi sa im páčila. Pozorovali na výstave deti
zo ZŠ, ktoré ju navštívili súčasne s nimi a s chuťou manipulovali s hračkami ako tie detičky o 10 rokov
mladšie. Hračky krásnym spôsobom pomáhajú objavovať nielen zákonitosti prírody, ale je pri nich aj
krásny estetický pocit spojený s prežitkom detskej radosti. Odporúčame pre všetky deti od 7 do 70
a vyššie. Čím viac takých výstav, srdečne ďakujeme.
nečitateľné podpisy
07.11.2002, Pusté Úľany
Ďakujeme za veľmi bohatú naozaj vynaliezavú výstavu hračiek a veríme, že ak by sa deti hrávali
s takýmto druhom hračiek, boli by aj v živote tvorivejšie a aktívnejšie. Ešte raz vďaka za užitočnú
a veľmi prospešnú výstavu. A deti Vám želajú mnoho ďalších skvelých nápadov.
ZŠ Pusté Úľany
05.01.2003, Krupina
Por el recuerdo de una tienda mágica donđe nada es lo que purece y todo asambra.
Daniel Cobo Castro, ES
03.05.2005, Trebišov
Niektoré hračky mohli byť ľahšie, lebo som sa cítila hlúpa. Ale niektoré boli primitívne, čo urážalo náš
inteligenčný kvocient. No mohli byť aj stručnejšie návody a viac jedla.
nečitateľný podpis
05.06.2005, Snina
Krásne!!! Prečo sú obchody s hračkami plné plastov??? Kde sa skrývajú takéto pekné hračky ?
Žiaková
10.06.2005, Radoľa
Vaše hračky sa nám veľmi páčili, všetky sme si vyskúšali. Namordovali sme sa, ale aj zabavili. Prajeme
Vám, aby ste mali ešte veľa takýchto návštevníkov.
Praje Vám to rodina
Jurkovských
19.12.2005, Banská Bystrica
Ďakujeme za skvelú ukážku „možno“ budúcich učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa. Dosť ukážok
by sa nám tu zišlo, napr. využitie naklonenej roviny, geometrické útvary, elektrický prúd ...
Žiaci 3.C, 4.C + učitelia ZŠ Radvanská
19.12.2005, Banská Bystrica
Deťom sa najviac páčili skladačky, ktoré rozvíjajú logické myslenie. Svojím spôsobom ich zaujalo
všetko, vďaka ich hravosti a zvedavosti. Boli veľmi vďačné, že tieto zaujímavé hračky mohli vyskúšať.
Ďakujeme za pútavú prezentáciu hračiek.
Žiaci 1. A, 1.B a 1.C + učitelia ZŠ Radvanská
26.01.2006, Bernolákovo
Ďakujeme za zaujímavé hračky, ktoré vyvolávajú všetečnú detskú otázku PREČO?
nečitateľný podpis a vnúčatá
29.07.2007, SNM, Bratislava
Super inšpirácia ako omladnúť o 25 rokov. Netreba ani kozmetiku!
Valková
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07.08.2007, Bratislava
Vynikajúce, tie drevené hračky môjho 3-ročného vnuka uchvátili (sliepočky, rebríky, valček a iné).
Kuzmová
31.08.2007, Bratislava
Krásne hračky, úžasné nápady, výstava by mohla fungovať nastálo. Nielen deti sa zahrali, ale aj my
dospelí (a krútili hlavami nad „princípmi“).
Ďakujeme.
rodina Žarnovických
17.10.2007, Pezinok
Na matike sme sa učili 4 + 4 = ?, ale toto je lepšie.
Michelle Morávková 4.A
25.10.2007, Senec
Ďakujeme za vzrušujúci zážitok. Hneď ideme dačo zaujímavé aj my vymyslieť.
žiaci ZUŠ Senec
05.11.2007, Senec
Učivo o sile si žiaci 7.E vyskúšali inak. Nestačili sa čudovať.
Ďakujeme.
Nádaská a 23 žiakov
14.12.2007, Devínska Nová Ves
Veľmi pekné a zaujímavé hračky, zahrali sme sa celú hodinu, ďakujeme.
Kralovičová, učiteľka prírodopisu 4.B
28.02.2008, Polomka
Výstavu považujeme za veľmi motivujúce predvedenie zákonov fyziky prispôsobené vnímaniu sveta
detskými očami. Chceme vyjadriť uznanie chlapcom –sprievodcom za poučné slová, za milý prístup.
Naše deti výstava veľmi zaujala. Ďakujeme za príjemnú hodinku „pri technike“.
nečitateľný podpis
30.05.2008, Bánovce Nad Bebravou
Výstava sa nám páčila... Hlavne pohľad na usmiate tváre detí očarené hračkami, ktoré tu mali
možnosť vidieť. Hoci výstava trvala len 2 týždne, boli to najkrajšie týždne ... Spoznali sme nových ľudí,
príjemne sme sa odreagovali od školy, zmenili vzduch a lepšie sme pochopili niektoré zákutia vedy.
Ďakujeme ....
Animátorky Katarína Antalová , Michaela Košíková, 9.A ZŠ, Bánovce nad Bebravou
20.06.2008, Levice
Najviac nás prekvapilo, že výstava bola síce zameraná pre mladšie vekové kategórie, avšak úplne
rovnako sa aj s hračkami pre najmenších hrali aj stredoškoláci. Ďakujeme za tri týždne strávené vo
fyzikálnom raji.
Michal Obročník – animátor na výstave (Majster Mišo), V. ZŠ, Levice
12.06.2010, Poprad
Bardzo mi sie tu podobało.
Dawid
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24.06.2010, Radoľa
Skvěle jsme si pohráli se spirálami.
Nečitateľný podpis
10.09.2010, Kežmarok
Molto bello per i bambini! Bella idea.
Mauro
26.01.2011, Spišská Nová Ves
Merci! Thank you for the Great experience!
nečitateľný podpis
09.03.2011, Bratislava
Nagyon jól szórakozstam nagyon tecenek a játékok. Örülök, hogy itt lehettem .
Vivien, Balogfalázól
09.09.2011, Kežmarok
Vâldigt intressanta och utvecklande leksaker som stimulerar hjârnan och kreativa tankar.
Vetenskapligt utvecklade saker som fångar.
Sweden, dva nečitateľné podpisy
23.03.2012, Banská Bystrica
Спасибо за интересное время обучения.
Наста Kузьмина
21.05.2013, Spišská Nová Ves
Muy boena exposicion, inteligente, interesante. Gracias!
Pablo de Uruguay
10.10.2013, Michalovce
Very cool and interesting items! Very good demonstrations.
Petra, London
15.12.2013, Banská Bystrica
Moc se mi tu líbí, jsou tu výborné věci, nejzajímavější je nitkový telefon.
Kryštof z Dlouhé Třebové
29.12.2013, Banská Bystrica
Es hat mir hier sehr gefallen und hier gibt es viel so sehen.
Lukas und Natalia
21.01.2014, Banská Bystrica
Je málo ľudí, ktorí pomáhajú deťom, ďakujeme za krásny zážitok.
Jano, Jarka a Maximko z Revúcej
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08.02.2014, Zvolen
Velmi pěkné a pro děti ptínosné.
doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD., Západočeská univerzita v Plzni
Kdo si hraje, nezlobí. Kdo pti hte ještě myslí – moudtí.
Dr. Petr Mach, CSc., ZČU v Plzni
22.02.2014, Zvolen
Ďakujeme za úžasnú prácu, ktorú robíte pre podporu technickej tvorivosti detí.
Marína, Igor
25.02.2014, Zvolen
Bolo tu super. Poriadne mi to preskúšalo mozgové závity. Ďakujem, že aj ako veľká sa môžem opäť
vrátiť do detstva.
Danka a Maroš
20.03.2014, Zvolen
Ďakujeme za úžasnú prezentáciu nezvyčajných hračiek.
ZŠ Slatinské Lazy
01.04.2014, Zvolen
Veľmi sa nám tu páčilo, hlavne synčekovi Šimonkovi, ktorý odtiaľto nechcel ani odísť. Je to super, že
niekto vymyslel takúto výstavu pre deti, ktoré môžu objavovať nové veci a zároveň sa niečo dozvedia
aj rodičia.
Mária a Šimon
12.04.2014, Zvolen
Volám sa Dávid Lupták a pri pokuse s dvomi fľaškami som namiesto urýchlenia toku vody, tok vody
zastavil – 3x.
06.07.2014, Zvolen
Děkujeme za zajímavou ukázku hraček, které jsou v mnohém zábavnější než dnešní nejmodernější
hračky.
Števi, Zlín ČR
11.07.2014, Zvolen
Konečne nič čínske a umelé. Ale naše a ekologické.
nečitateľný podpis
22.11.2014, Zvolen
Najlepšia miestnosť v tomto nákupnom centre. Je to tu veľmi pekné.
Kristína
31.12.2014, Zvolen
Veľmi sa mi páčilo. Šťastný nový rok!!!
Eliška Jaššová
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PRIEMYSELNOPRÁVNA OCHRANA PRODUKTOV,
KTORÉ SÚVISIA S AKTIVITAMI OZ VEDECKÁ HRAČKA

(vrátane účasti v súťaži Scientific Toy, prezentácie na medzinárodných vynálezcovských výstavách,
exponátov výstav Vedecká hračka)
1** L. Bahýľová, Badín; Z. Križanová, Partizánske (Pat. SK): KREPEĽ - hlavolam, skladačka
a dekoratívny predmet v jednom
2 B. Bašista, J. Gábriš, Bratislava (Pat. SK): Dvojčinná mechanická pumpa
3 E. Benediková, A. Medžo, B. Bystrica (Pat. SK, US, BG, JP, EP): Spôsob výroby monohydrátu
modrej skalice
4 D. Bratský a kol., Bratislava (Pat. SK, CZ, HU, UA): Prísada do automobilových benzínov
5* P. Černušák, Pezinok; M. Pekár, Modrová (D SK): Domček v škatuli
6* M. Drahomírecký, Levoča (ÚV): Labyrint
7* V. Frič, Liptovské Sliače (PÚV): Hračky s vyoseným kyvadlom
8** M. Habala, O. Habala, Hlohovec (PP): Čarovná palička
9* R. Horinka, Prievidza (D SK): Stavebnica
10 G. Hunčaga, Dolný Kubín (Pat. US, DE; ÚV SK): Hlavolam
11 S. Kmeť, B. Bystrica (ÚV): Príchytka drobných predmetov v taškách, kabelkách a batohoch
12 I. Krajčovičová, B. Bystrica; Ľ. Linhard, Nová Dubnica (ÚV): Ľahko rozoberateľné spojenie
doskových častí s možnosťou otáčania do 360o
13 P. Králik, Dubnica nad Váhom (Pat. SK): Magnetická stavebnicová kocka
14 K. Krčmár, Bratislava (D SK): Safari
15 K. Krčmár, Bratislava (D SK): Kolekcia hračiek CARLO
16 J. Krnčan , Žilina (D SK): Žeriav
17* T. Kuník, Partizánske (PÚV): Šach pre troch hráčov
18 L. Lištinský, Poprad (D SK): Dvojfunkčný stavebnicový kozub s príslušenstvom
19 V. Lehuta, Nové Mesto nad Váhom (D SK): Minihokej
20 J. Majerčák, Kežmarok (PP): Zariadenie na odstraňovanie kvapaliny z plášťa maliarskych valčekov
21 L. Manek, Mostová (PÚV): Krúžkový hlavolam
22* B. Mišík, Martin (PÚV): Spojená preklápačka
23* A. Pinková, B. Bystrica (D SK): Filipko
24* A. Pinková, B. Bystrica (D SK): Vtáčik
25 J. Rehák , Prievidza (Pat. SK): Zariadenie na meranie roviny a uhla
26* V. Schichmann, Prešov (PÚV): Zariadenie na nácvik výslovnosti a odpočúvania
27* B. Slávik, Mostová (PÚV): Didaktická pomôcka magnetický záves
28* I. Soláriková, Košice (PP, ÚV, D SK): Viacfarebná hranolová skladačka
29* L. Spalek, Levoča (PÚV): Magnetická štatistická hra
30 M. Spodniak, Liptovský Mikuláš (PÚV): Hlavolam s pichliačovou guľou
31 J. Stavrovský, Spišská Nová Ves (Pat. SK): Hlavolam
32 J. Stavrovský, Spišská Nová Ves (PP): Stavebnicová skladačka
33 J. Stavrovský, Spišská Nová Ves (PÚV): Magnetická skladačka
34 Š. Štefkovič, Prievidza (ÚV): Bicyklový maják
35 K. Teplanová, Bratislava (D SK): Chobotnica
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36 K. Teplanová, Bratislava (D SK): Plná prepadačka
37 J. Trška, Košice (PÚV): Stavebnica
38 Ľ. Turták, Banská Štiavnica (D SK, CZ, AT): Gulôčková hra
39 T. Uhrín, Kremnica (D SK): Skladačka
40 A. Víťazková, Predajná (D SK): Skladačka Jaja
41 M. Zub, Prešov (PP): Srdiečka a písmenká
42 M. Zub, Prešov (PP): Spoločenská hra
43 ** I.Kravárová, A. Hegedüš, Bratislava (P CTM, P RCD): Stolová hra
Poznámky:
* - v čase tvorby a prihlasovania na ochranu mal pôvodca menej ako 25 rokov
Pat. SK - slovenský patent
PP - patentová prihláška
D SK - slovenský dizajn
ÚV - slovenský úžitkový vzor
PÚV - prihláška úžitkového vzoru
P RCD – prihláška registrovaného dizajnu Spoločenstva
P CTM – prihláška ochrannej známky Spoločenstva
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VEDECKÁ HRAČKA - VŠETKY VÝSTAVY
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1
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Termín
1.12.98 - 7.3.1999
12.4.-4.7.1999
24.11.-18.12.1999
21.1.-8.4.2000
11.9.-27.10.2000
2.-27.10.2000
30.10.-26.11.2000
14.11.-22.12.2000
14.12.-18.12.2000
27.11.-21.12.2000
7.-31.3.2001
2.-8.4.2001
9.-27.4.2001
2.5.-30.6.2001
3.5.-30.8.2001
3.5.-28.8.2001
2.9.-14.10.2001
15.10.-30.11.2001
2.12.-21.12.2001
10.1.-10.3.2002
14.1.-15.3.2002
11.3.-10.4.2002
11.3.-14.4.2002
14.4.-18.5.2002
19.5.-5.6.2002
16.6.-30.8.2002
16.6.-15.9.2002
25.6.02-1.6.2008
2.9.-20.10.2002
18.9.-4.10.2002
26.10.-15.11.2002
19.11.02 -9.1.2003
1.12.02 -10.1.2003
14.1.-30.3.2003
3.-23.3.2003
25.3.-17.4.2003
1.-27.4.2003
22.4.-1.6.2003
25.5.-8.6.2003
2.6.-30.6.2003
8.-13.6.2003
14.6.-29.8.2003
29.6.-31.8.2003
8.11.-22.12.2003
12.-22.11.2003
9.1.-28.2.2004
10.-23.1.2004
11.1.-13.2.2004
31.1.-27.2.2004

Miesto konania výstavy
Banská Bystrica, Múzeum SNP
Nitra, Slovenské poľnohospodárske múzeum
Žilina, Dom techniky ZSVTS
Banská Bystrica, Múzeum SNP
Banská Bystrica - Radvaň, Tihányiovský kaštieľ
Námestovo, Dom kultúry
Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša
Krupina, Múzeum Andreja Sládkoviča
Žilina, DT ZSVTS
Rimavská Sobota, Základná škola Dobšinského
Handlová, Centrum voľného času
Sládkovičovo, Mestské kultúrne stredisko
Galanta, Dom Matice Slovenskej
Liptovský Mikuláš, Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Vrútky, Vysunutá expozícia Múzea Andreja Kmeťa
Smižany, Pobočka Múzea Spiša
Kežmarok, Mestské múzeum
Martin, SNM - Múzeum Andreja Kmeťa
Námestovo, Dom kultúry
Poprad, Podtatranské múzeum
Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša
Gelnica, Banícke múzeum
Handlová, Centrum voľného času
Topoľčany, Tribečské múzeum
Malacky, Záhorské centrum kultúry
Trnava, Západoslovenské múzeum
Hronský Beňadik, Kláštor
Nitra, Slovenské poľnohospodárske múzeum (časť dosiaľ)
Šaľa, Centrum voľného času
Detva, Centrum voľného času Trend
Pusté Úľany, Základná škola
Krupina, Múzeum Andreja Sládkoviča
Modrý Kameň, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Banská Bystrica, Múzeum SNP
Zvolen, Lesnícke a drevárske múzeum
Levoča, Múzeum špeciálneho školstva
Hliník nad Hronom, Základná škola
Poprad, Podtatranské múzeum
Žiar nad Hronom, Pohronské osvetové stredisko
Stará Ľubovňa, Dom kultúry
Žarnovica, Dom kultúry
Púchov, Múzeum kolies
Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša
Topoľčany, Tribečské múzeum
Banská Bystrica, Gymnázium Mládežnícka
Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum
Lipany, Základná škola
Radoľa, Kysucké múzeum
Sabinov, Mestské kultúrne stredisko
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9

14.2.-20.3.2004
28.2.-13.3.2004
17.-26.3.2004
27.3.-14.4.2004
28.3.-14.4.2004
28.3.-10.4.2004
11.-23.4.2004
15.-30.4.2004
26.4.-19.6.2004
11.5.-30.6.2004
20.6.-28.8.2004
1.7.-18.9.2004
29.8.-19.10.2004
4.10.-2.12.2004
9.-22.10.2004
19.10.-17.12.2004
24.10.-5.11.2004
11.1.-28.2.2005
25.-29.1.2005
15.-28.2.2005
1.-18.3.2005
1.-29.3.2005
19.3.-14.4.2005
23.3.-4.4.2005
3.-29.4.2005
15.4.-30.5.2005
2.-15.5.2005
3.5.-3.7.2005
16.5.-14.6.2005
28.5.-3.6.2005
1.6.-31.7.2005
26.8.-30.9.2005
8.9.-2.10.2005
10.-30.9.2005
3.10.-11.11.2005
3.-25.10.2005
14.11.-25.1.2006
14.11.-20.12.2005
28.11.-9.12.2005
7.-20.12.2005
12.-16.12.2005
19.-22.12.2005
22.12.05-3.1.2006
3.-30.1.2006
10.-19.1.2006
20.-30.1.2006
1.2.-31.3.2006
15.-18.2.2006
20.-24.2.2006
27.2.-1.3.2006
2.-3.3.2006
13.3.-18.3.2006

Žilina, Krajská knižnica
Šarišské Michaľany, Základná škola
Nitra, Krajské osvetové stredisko
Šahy, Centrum voľného času
Bardejov, Základná škola Don Bosca
Sabinov, Základná škola Jána Krstiteľa
Sabinov, Základná škola 17. novembra
Békešská Čaba (Maďarsko), Dom Slovákov
Kežmarok, Mestské múzeum
Dolný Kubín, Mestské kultúrne stredisko
Gelnica, Banícke múzeum
Rimavská Sobota, Gemersko-malohontské múzeum
Trnava, Západoslovenské múzeum
Čadca, Kysucké múzeum
Nováky, Dom kultúry
Púchov, Archeologické múzeum Púchovskej kultúry
Považská Bystrica, PX Centrum
Banská Bystrica, Múzeum SNP
Bratislava, Gymnázium Metodova
Bratislava, Základná škola Plickova
Trnava, ZŠ pre talentované deti
Ružomberok, Mestský úrad v Björnsonovom dome
Michalovce, Základná škola Okružná
Banská Bystrica, ZŠ Rooseveltova nemocnica
Levoča, Múzeum špeciálneho školstva
Trebišov, Základná škola Pribišova 34
Humenné, Centrum voľného času
Prešov, Šarišská galéria
Snina, Základná škola
Šaľa, Mestské kultúrne stredisko
Radoľa, Kysucké múzeum
Giraltovce, Mestský úrad v ZUŠ
Žiar nad Hronom, Pohronské osvetové stredisko
Michalovce, Základná škola
Svidník, Podduklianske osvetové stredisko
Nové Mesto nad Váhom, Dom kultúry
Pohorelá, Základná škola SNP
Oščadnica, Kysucká galéria
Brezno, ZŠ s MŠ, Pionierska 2
Nováky, Dom kultúry
Brusno, Základná škola
Banská Bystrica - Radvaň, Základná škola
Banská Bystrica, ZŠ Rooseveltova nemocnica
Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum
Handlová, Centrum voľného času Relax
Bernolákovo, Základná škola
Banská Bystrica, Múzeum SNP
Staré Hory, Základná škola
Trstená, Základná škola Rudolfa Dilonga
Hladovka, ZŠ s MŠ
Vitanová, ZŠ s MŠ
Tvrdošín, Základná škola
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

13.3.-25.3.2006
20.-25.3.2006
27.3.-31.3.2006
1.-8.4.2006
1.-22.4.2006
9.-14.4.2006
19.-22.4.2006
24.-30.4.2006
28.4.-5.5.2006
1.-7.5.2006
6.-14.5.2006
8.5.-13.6.2006
15.-21.5.2006
22.-27.5.2006
29.5.-3.6.2006
5.-10.6.2006
12.-17.6.2006
19.-29.6.2006
22.6.-.6.7.2006
10.7.-16.9.2006
14.-23.9.2006
18.9.-4.11.2006
25.9.-1.10.2006
2.-8.10.2006
9.-15.10.2006
11.10.-3.11.2006
16.10.-2.11.2006
4.11.-12.11.2006
6.11.-13.12.2006
11.11.-30.12.2006
13.-20.11.2006
21.11.-11.12.2006
10.1.-11.3.2007
14.-29.1.2007
15.1.-15.2.2007
30.1.-6.2.2007
6.-18.2.2007
19.2.-4.3.2007
3.-24.3.2007
5.-12.3.2007
13.-26.3.2007
13.3.-1.6.2007
26.3.-15.4.2007
27.-31.3.2007
1.-13.4.2007
14.-21.4.2007
16.4.-2.5.2007
27.4.-12.5.2007
3.5.-21.7.2007
26.5.-2.6.2007
3.-10.6.2007
4.-22.6.2007

Martin, SNM - Múzeum Andreja Kmeťa
Dolný Kubín, Základná škola cirkevná, Okružná
Terchová, ZŠ s MŠ
Žilina, Základná škola Námestie mladosti
Prievidza, Hornonitrianske múzeum
Raková, Základná škola
Turany, Mestské kultúrne stredisko
Turzovka, Kultúrny dom
Dolné Vestenice, Základná škola
Čadca, Základná škola Komenského
Kysucké Nové Mesto, Mestské kultúrno-športové stredisko
Považské Podhradie, Vlastivedné múzeum
Púchov, Základná škola Mládežnícka
Záriečie, ZŠ s MŠ
Lednické Rovne, Základná škola Eduarda Schreibera
Dubnica nad Váhom, ZŠ s MŠ
Mikušovce, Základná škola
Dunajská Streda, Gymnázium L. Dúbravu
Vrútky, Kultúrne centrum
Kežmarok, Mestské múzeum
Ľubietová, ZŠ s MŠ
Poprad, Podtatranské múzeum
Sliač, ZŠ s MŠ
Zvolen, Základná škola J. Alexyho 1
Zvolen, Základná škola Námestie mládeže 17
Nová Baňa, Pohronské múzeum
Detva, Centrum voľného času Trend
Cinobaňa, Mestské kultúrne stredisko
Liptovský Mikuláš, Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša
Čebovce, ZŠ s MŠ
Lučenec, Základná škola Haličská 8
Banská Bystrica, Múzeum SNP
Lučenec, Základná škola Vajanského
Levoča, Múzeum špeciálneho školstva
Radzovce, ZŠ a MŠ
Tornaľa, ZŠ P. J. Šafárika, Škultétyho ul.
Hliník nad Hronom, ZŠ s MŠ
Bardejov, Gymnázium Don Bosca
Banská Belá, Obecný úrad
Prievidza, Základná škola Malonecpalská
Modrý Kameň, SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Revúca, Mestské kultúrne stredisko
Diviacka Nová Ves, ZŠ s MŠ
Partizánske, ZŠ s MŠ Veľká okružná
Valašská Belá, Obecný úrad
Rimavská Sobota, MŠ Rybárska
Zákamenné, ZŠ s MŠ
Košice, Stavebná fakulta TU
Kláštor pod Znievom, Základná škola
Ružomberok, Cirkevné gymnázium
Hurbanovo, Dom kultúry Miklosa Konkoly-Thege
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17
18
19
20
21
22
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24
25
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27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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11.-16.6.2007
18.-30.6.2007
3.7.-2.9.2007
3.-16.9.2007
6.-20.10.2007
22.10.-14.11.2007
16.-30.11.2007
4.-7.12.2007
12.12.07-8.1.2008
18.12.07-18.1.2008
11.-24.1.2008
14.-18.1.2008
21.-25.1.2008
22.1.-16.3.2008
27.1.-1.2.2008
25.1.-29.2.2008
11.-22.2.2008
26.-29.2.2008
1.-7.3.2008
10.-14.3.2008
3.3.-11.4.2008
15.-16.3.2008
17.-28.3.2008
29.3.-11.4.2008
30.3.-25.5.2008
14.4.-16.5.2008
5.-16.5.2008
17.-30.5.2008
19.5.-13.6.2008
31.5.-22.6.2008
20.6.-30.9.2008
14.-20.7.2008
23.-30.6.2008
12.8.-12.10.2008
28.9.08 - 13.1.2009
16.10.-31.12.2008
20.10.-3.11.2008
12.-26.11.2008
28.11.-13.12.2008
15.1.-28.2.2009
2.2.-3.3.2009
24.-27.2.2009
3.3.-5.4.2009
7.-22.3.2009
10.-13.3.2009
16.-27.3.2009
30.3.-3.4.2009
6.-17.4.2009
14.4.-7.5.2009
20.-30.4.2009
4.-14.5.2009
11.-23.5.2009

Bobrovec, Základná škola
Podbrezová, ZŠ s MŠ
Bratislava, SNM - Prírodovedné múzeum
Nové Mesto nad Váhom, Dom kultúry
Pezinok, Základná škola Kupeckého
Senec, Základná škola Tajovského
Zvolen, Základná škola Martina Rázusa
Lieskovec, Dom osvety
Bratislava - Devínska Nová Ves, Základná škola
Krupina, Základná škola Školská
Bratislava, Základná škola sv. Uršule, Nedbalova
Hontianske Nemce, ZŠ s MŠ
Pliešovce, ZŠ s MŠ
Poprad, Podtatranské múzeum
Slovenská Ľupča, Dom kultúry
Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum
Valaská, Základná škola
Polomka, Základná škola
Strelníky, ZŠ s MŠ
Trnavá Hora, ZŠ s MŠ
Levoča, Múzeum špeciálneho školstva
Budmerice, Metodicko-pedagogické centrum
Budmerice, ZŠ s MŠ
Trnava, Základná škola Kornela Mahra
Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša
Hlohovec, Centrum voľného času Dúha
Veľký Krtíš, Mestské kultúrne stredisko
Bánovce nad Bebravou, Základná škola Partizánska
Handlová, Centrum voľného času Relax
Levice, Gymnázium A. Vrábla
Nová Baňa, Pohronské múzeum
Budapešť (HU), Millenium Park
Šurany, Základná škola SNP
Košice, Slovenské technické múzeum
Plzeň (ČR), Techmania
Trenčín, Múzeum kolies
Hurbanovo, Dom kultúry Miklosa Konkoly-Thege
Michalovce, Základná škola Okružná
Prešov, Základná škola Šmeralova
Kladno (ČR), Zámecká galerie
Banská Bystrica, Múzeum SNP
Banská Štiavnica, Gymnázium Andreja Kmeťa
Levice, Tekovské múzeum
Malacky, Inkubátor
Svätý Anton, ZŠ s MŠ
Žarnovica, ZŠ s MŠ
Staré Hory, Základná škola
Nemecká, ZŠ s MŠ
Žiar nad Hronom, Pohronské osvetové stredisko
Predajná, ZŠ s MŠ
Brezno - Mazorník, ZŠ s MŠ
Kremnica, kino Akropola
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7

15.-25.5.2009
26.5.-3.6.2009
27.5.-15.9.2009
4.-19.6.2009
22.-30.6.2009
7.7.-28.8.2009
7.7.-27.8.2009
22.7.-27.9.2009
31.8.-11.9.2009
12.-20.9.2009
11.10.2009-??
17.9.-9.10.2009
21.-30.9.2009
21.-27.9.2009
2.-16.10.2009
27.10.-7.11.2009
4.-7.11.2009
4.-18.11.2009
23.11.-4.12.2009
11.1.-1.2.2010
2.-13.2.2010
18.2.-6.3.2010
1.-6.3.2010
4.3.-1.4.2010
4.3.-30.4.2010
8.-13.3.2010
22.-31.3.2010
29.3.-11.7.2010
1.4.-5.7.2010
8.4.-23.5.2010
18.5.-15.6.2010
31.5.-11.6.2010
1.-30.6.2010
11.-30.6.2010
29.7.-30.9.2010
3.-8.9.2010
27.9.-5.10.2010
1.-12.10.2010
1.-7.10.2010
4.-24.10.2010
6.-20.10.2010
13.-22.10.2010
16.11.2010
29.-30.11.2010
29.11.-13.12.2010
18.1.-1.4.2011
12.2.-25.3.2011
1.3.-1.4.2011
3.3.-5.4.2011
4.-17.4.2011
13.-15.4.2011
15.-30.4.2011

Brezno, ZŠ s MŠ Pionierska 4
Čierny Balog, Základná škola Jánošovka
Svidník, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Galéria D. Millyho
Liptovský Hrádok, ZŠ s MŠ J. D. Matejovie
Liptovská Osada, ZŠ s MŠ
Kremnica, eM-klub
Nové Zámky, Regionálne osvetové stredisko
Písek (ČR), Sladovna - kulturní prostor, o. p. s.
Tvrdošovce, Centrum voľného času
Palárikovo, Dom kultúry
Banská Bystrica, Dom techniky ZSVTS
Stropkov, Dom kultúry
Modra, Súkromné centrum voľného času
Bánov, Dom kultúry
Pezinok, Gymnázium
Šenkvice, Mestské kultúrne stredisko
Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica
Šurany, Mestské kultúrne stredisko
Lednické Rovne, Základná škola Eduarda Schreibera
Sečovce, ZŠ s MŠ
Trebišov, Základná škola Sever
Trebišov, Základná škola Gorkého
Veľké Turovce, Obecný úrad
Prievidza, Hornonitrianske múzeum
Bratislava, SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Plášťovce, Kultúrny dom
Bardejov, Gymnázium Don Bosca
Poprad, Podtatranské múzeum
Radoľa, Kysucké múzeum
Prešov, Šarišská galéria
Betliar, SNM - Múzeum Betliar
Rožňava, Centrum voľného času
Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum
Košice, Základná škola Jenisejská
Kežmarok, Múzeum v Kežmarku
Humenné, Mestské kultúrne stredisko
Domaniža, Základná škola
Sereď, Základná škola P. O. Hviezdoslava
Ťumeň (RU), Ostrov detstva
Michalovce, Zemplínske múzeum
Nové Zámky, Knižnica Antona Bernoláka
Pusté Úľany, Základná škola
Nová Baňa, Centrum voľného času
Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej
Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša
Piešťany, ORBIS, o. z.
Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR
Levice, Tekovské múzeum
Bratislava - Vajnory, Farský klub
Hlohovec, 1. Základná škola
Ipeľský Sokolec, Dom kultúry
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

27.4.-10.5.2011
3.-6.5.2011
9.-23.5.2011
12.-26.5.2011
14.5.2011
23.-29.5.2011
28.5.11-21.6.2013
30.5.-4.6.2011
1.6.2011-3.3.2013
6.-10.6.2011
9.-15.6.2011
10.-20.6.2011
16.-20.6.2011
20.6.-8.7.2011
21.-23.6.2011
24.-29.6.2011
18.-22.7.2011
30.-31.7.2011
6.8.2011
27.-28.8.2011
7.9.-22.10.2011
26.9.-9.10.2011
11.-13.10.2011
13.10.-13.11.2011
2.-28.11.2011
7.-11.11.2011
14.-16.11.2011
17.-25.11.2011
18.-25.11.2011
28.11.-2.12.2011
28.11.-2.12.2011
30.11-9.12.2011
1.-9.12.2011
30.1.-3.2.2012
13.-17.2.2012
15.-16.3.2012
19.-23.3.2012
22.3.-15.7.2012
8.-12.4.2012
12.-30.4.2012
18.-21.4.2012
14.-18.5.2012
1.6.-31.7.2012
4.-14.6.2012
8.-12.6.2012
2.-8.7.2012
1.-2.9.2012
9.-11.9.2012
25.-26.9.2012
13.9.-15.10.2012
8.-10.10.2012
6.11.-2.12.2012

Košecké Podhradie, Dom kultúry
Prašice, ZŠ s MŠ
Želiezovce, Dom kultúry
Košeca, ZŠ s MŠ
Nové Zámky, Regionálne osvetové stredisko
Tlmače, Spoločenský dom
Banská Bystrica, Europa SC (VEDHRAČKA)
Banská Bystrica, Radnica
Banská Bystrica, Dom techniky ZSVTS (VEDHRA)
Beňuš, Základná škola
Bratislava, Základná škola Holíčska
Ladce, Základná škola
Bratislava, SŠ Esprit, Majerníkova
Veľké Turovce, Kultúrny dom
Bratislava, Základná škola Majerníkova
Bratislava, Základná škola Narnia, Beňadická
Bratislava, INCHEBA, ESI
Bratislava - Rača, Klub RUINY
Hiadeľ, Kultúrny dom
Trenčín, EXPOcentrum
Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa
Banská Bystrica - Podlavice, Kultúrny dom
Banská Bystrica - Podlavice, Špeciálna MŠ
Trebišov, Vlastivedné múzeum
Krupina, Múzeum Andreja Sládkoviča
Zvolen, Osemročné gymnázium
Bratislava, ISTROPOLIS/JUVYR
Bratislava, Základná škola Grösslingová
Krásno nad Kysucou, Základná škola
Cinobaňa, Mestské kultúrne stredisko
Budmerice, ZŠ s MŠ
Poprad, Gymnázium Kukučínova
Kremnica, Gymnázium
Prievidza, Gymnázium
Lehota pod Vtáčnikom, Kultúrny dom
Bratislava, Dom kultúry Ružinov
Zvolen, Gymnázium M. Bela
Košice, Východoslovenské múzeum
Manáma, Bahrain, 2. Expo Sciences Asia
Prievidza, Hornonitrianske múzeum
Nitra, Agrokomplex, SCHOLA VIVA
Bratislava, Základná škola Cenada, Majerníkova
Holíč, Mestské múzeum
Zvolen, Základná škola Jilemnického
Sarajevo (BaH), 9. Kid´s festival
Tula, Múzeum armády, ESI
Trenčín, EXPOcentrum, Intertoys
Veľká Lomnica, Hotel AGRO
Zvolen, Základná škola Hrnčiarska
Ružomberok, Liptovské múzeum
Trnavá Hora, ZŠ s MŠ
Trebišov, Zemplínske múzeum

102

20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

21.-24.11.2012
7.-17.12.2012
17.-25.1.2013
18.-24.1.2013
25.1.-7.3.2013
25.-30.1.2013
4.-8.2.2013
15.2.-21.4.2013
11.-13.3.2013
27.3.-30.4.2013
13.-14.4.2013
26.-27.4.2013
6.5.-3.7.2013
11.-12.5.2013
13.-14.5.2013
15.-31.5.2013
27.5.-7.6.2013
31.5.-6.7.2013
od 1.6.2013
22.6.13-31.1.2014
26.-27.9.2013
27.9.2013
1.-31.10.2013
9.-11.10.2013
4.-20.12.2013
13.-17.1.2014
od 1.2.2014
26.-27.2.2014
4.-14.4.2014
5.-6.4.2014
6.-14.4.2014
14.-28.4.2014
23.-28.4.2014
24.4.-16.5.2014
od 5.5.2014
18.-19.7.2014
15.-17.8.2014
9.-15.9.2014
22.9.-19.10.2014
25.9.-1.10.2014
21.-31.10.2014
10.-14.11.2014
10.-14.11.2014
10.-14.11.2014
10.-14.11.2014
3.-10.12.2014

Puobla, Mexiko, Centro Expozitor
Zvolen, Základná škola Martina Rázusa
Sečovce, ZŠ s MŠ
Hontianske Nemce, Dom kultúry
Bratislava, Rodinné centrum Olivo
Sebechleby, Základná škola
Cejkov, Základná škola – AMAVET
Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša
Podkonice, ZŠ s MŠ
Levice, Tekovské múzeum
Bratislava, Dom kultúry Ružinov
Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastnícva SR
Kežmarok, Múzeum v Kežmarku
Veľké Zálužie, Materské centrum Blšky pri ZŠ
Banská Bystrica, Verejná knižnica M. Kováča, Karpatská
Krupina, Kultúrne centrum a múzeum A. Sládkoviča
Turzovka, Dom kultúry
Martin, Turčianska galéria
Bratislava, Hravý svet, s. r. o.
Banská Bystrica, Europa SC (Vynálezy)
Burgas, Bulharsko
Bratislava, Avion SC, Noc výskumníka
Michalovce, Zemplínske múzeum
Kremnica, Kultúrno-spoločenské stredisko
Bratislava, Digi-Point, Polus City Center
Krupina, Základná škola J. C. Hronského
Zvolen, ESC
Praha, Národní technická knihovna
Zákamenné, Dom kultúry
Bratislava, Dom kultúry Ružinov
Ružomberok, Hopiland
Bratislava, Digi-Point, Polus City Center
Selce, Základná škola
Zubrohlava, Základná škola
Košice, SteelPark
Demandice, Dom kultúry
Trenčín, Intertoys
Žilina, Žilinská univerzita (ESE´14)
Nitra, OC Galéria TESCO
Handlová, IntEdu
Dubnica nad Váhom, Dom kultúry
Streda nad Bodrogom, ZŠ s vyuč. jazykom maďarským
Lovinobaňa, ZŠ s MŠ
Sereď, Základná škola Juraja Fándlyho
Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika
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ŠTATISTIKA OZ VH 1995-2014
1
7 – 289 členovia (priemerne ročne); najviac v roku 2010
2
97 členovia 28.11.2014
3
17 z toho v zahraničí
4
36 vekový priemer v rokoch (2014)
5
83 vek najstaršieho člena
6 min.5, max.19 pobočky
7
7 pobočky 28.11.2014
8
2 členstvo v medzinárodných organizáciách MILSET (od r. 2006) a IPA (od 2004)
9
2 ukončené členstvá v medzinárodných organizáciách (IFIA a ICCP)
10
216 podané žiadosti o dotácie, granty a podpory
11
16 získané dotácie, podpory a granty
12
11 652 € z dotácií, podpôr a grantov
13
19 ročníky súťaží o pôvodnú vedeckú hračku
14
209 prihlášky do súťaže
15
9 vydané publikácie
16
min. 55 odborné príspevky
17
7 prednášky a workshopy na svetových konferenciách o hraní
18
86 semináre a školenia o hračkách v edukácii v SR
19
min. 1 500 účastníci kurzov, školení a seminárov o hračkách
20
122 záverečné práce absolventov akreditovaného kurzu „Hry a hračky ako prostriedky edukácie“
21
43 vynálezy, na ktorých tvorbe, ochrane a propagácii spolupracovali členovia OZ VH
22
13 medaily a ocenenia z vynálezcovských výstav v zahraničí
23
43 tematické komplety interaktívnych výstav
24
345 interaktívne výstavy v SR
25
179 obce a mestá, v ktorých boli výstavy v SR
26
12 interaktívne výstavy v zahraničí
27
4 stále výstavné expozície v SR
28
2 putovné výstavy v zahraničí (Rusko a Mexiko)
29
min. 150 show vedeckých hračiek
30
11 turnusy päťdňových denných táborov tvorivosti VEDHRA
31
102 detskí účastníci denných táborov tvorivosti
32
7 deti v krúžku mladých vynálezcov
33
5 Dni hrania v SR
34
min. 8 000 účastníci Dní hrania v SR
35
310 telefonujúci (vytvorený ustanovujúci slovenský rekord v nitkovom telefonovaní)
36
16 aktívne účasti na ESI, ESE a ESA (Expo Sciences Internationale 8x, Europe 7x, Asia 1x)
37
37 projekty 62 žiakov a študentov na festivaloch a súťažiach MILSET na 4 kontinentoch
38
9 projekty, ktoré stredoškoláci obhajovali na svetových súťažiach v zahraničí
39
6 členovia OZVH – držitelia Pamätného listu sv. Godarda (Cena ministra školstva SR)
40
2 členovia OZVH – majstri sveta v RoboCup
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min. 630
min. 1 000 000

počet všetkých hrových, výstavných, vzdelávacích, konzultačno-informačných,
súťažných a iných aktivít popularizujúcich vedu a techniku prostredníctvom
hračiek a hier
účastníkov akcií OZ VH v SR

Srdce na dlani – ocenenie dobrovoľníkov
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Prvý plagát OZ VH (1995)
106

Plagát k 20. výročiu OZ VH (2015)
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