
SÚŤAŽ 
HRA V LITERÁRNEJ PRÁCI 

KU DŇU HRANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

Občianske združenie Vedecká hračka vyhlasuje v rámci Svetového dňa hrania,  
ktorý bude po prvýkrát v Slovenskej republike 25. septembra 2010, 

súťaž 

o pôvodnú literárnu prácu akéhokoľvek druhu a žánru v slovenskom jazyku so zmysluplným 
obsahom s rozsahom max. 400 slov a s čo najväčším výskytom troch písmen  

“H R A“ (v tomto poradí za sebou, príp. aj s medzerou či spojovníkom, alebo pomlčkou). 
 
Vyhlásenie súťaže:  
23. 8. 2010 pri otvorení tábora tvorivosti „VEDHRAČKA BANSKÁ BYSTRICA“. 

Zverejnenie súťaže: 
V regionálnych printových a elektronických médiách v súvislosti s Dňom hrania. 

Termín odoslania prác poštou alebo elektronicky na adresu vyhlasovateľa:  
22. 9. 2010 do 18. hodiny. 

Deň a miesto vyhodnotenia:  
24. 9. 2010, VEDHRAČKA, Dom techniky ZSVTS, Kukučínova 8, Banská Bystrica. 

Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie ceny:  
25. 9. 2010 na záver Dňa hrania v SR v Banskej Bystrici. 
Výsledky súťaže budú publikované vo všetkých médiách, ktoré zverejnia podmienky súťaže. 
 

Cena:    

Voľná permanentná ročná rodinná vstupenka na výstavu VEDHRAČKA a všetky interaktívne výstavy 
Vedecká hračka a NeoCube – guľôčková magnetická stavebnica. 

Cenu získa autor literárnej práce, v ktorej hodnotiaca komisia zostavená vyhlasovateľom nájde 
a označí najviac plnohodnotných spojení z písmen „H R A“ v tomto poradí za sebou, príp. aj 
s medzerou či spojovníkom, alebo pomlčkou (akceptuje sa aj spojenie s H v písmene CH). 

Každý autor, ktorý včas pošle svoju literárnu prácu spĺňajúcu súťažné podmienky, dostane voľnú 
rodinnú vstupenku na jednu ním vybranú interaktívnu výstavu Vedecká hračka v SR. 
 

V prihláške do súťaže uveďte:  
meno a priezvisko, príp. aj pseudonym, rok narodenia, adresu trvalého bydliska, telefonický a e-
mailový kontakt, podpis autora (u dieťaťa do 15 rokov aj podpis jeho zákonného zástupcu). 
Podaním prihlášky autor (jeho zákonný zástupca) súhlasí: 
- so zverejnením textu alebo jeho časti v spojení s menom autora na internete a facebooku (na 

iné použitie diela uzavrie vyhlasovateľ s autorom licenčnú zmluvu), 
- so spracovaním svojich osobných údajov iba na účel tejto súťaže.  
Všetky práce prijaté do súťaže, ktoré nebudú v rozpore s etikou a morálkou, budú so súhlasom autora 
umiestnené na webovej stránke www.denhrania.ic.cz. 
 
Vyhlasovateľ: 

Vedecká hračka, občianske združenie, Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica 
048 416 4056; 0903 549 243; vedhra@pobox.sk; www.vedeckahracka.sk 
 

mailto:vedhra@pobox.sk;
http://www.vedeckahracka.sk/


 

 

DEŇ HRANIA 
 

V sobotu 25. septembra 2010 sa na Slovensku  
po prvýkrát spoločne zahráme  

v rámci Svetového dňa hrania –  

Worldwide Day of Play. 
 

CIEĽ: Zdôrazniť a propagovať poslanie a dôležitosť hrania v živote detí i dospelých.    

 

 
VÝZVA DOSPELÁKOM: 

 

Nezabúdajte sa hrať!         Nájdite si čas na hranie!   Hrajte sa s chuťou! 

Spomeňte si na hry svojho detstva a zahrajte sa ich s deťmi! 

Naučte svoje (alebo blízke) dieťa či deti aspoň jednu obľúbenú hru Vášho detstva! 

Opäť prežite obohacujúci relax! 

Zapojte sa do akcií prvého Svetového dňa hrania v Slovenskej republike! 
 
© Beata Puobišová, Banská Bystrica, august 2010

Hans Thoma (1839-1824): Detský tanec, 1884 



ORGANIZAČNO-TECHNICKÁ PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE: 

 

Školské, voľnočasové, vzdelávacie a kultúrno-osvetové inštitúcie, dobrovoľnícke 
občianske združenia, najmä však spontánne vytvorené kolektívy a jednotlivci na 
celom Slovensku, ktoré/-í sa hodlajú zapojiť do Dňa hrania zorganizovaním 
ľubovoľných hrových a súťažných aktivít vo svojom okolí alebo regióne, by sa mali 
zaregistrovať najneskôr do 18. septembra 2010 na http://denhrania.ic.cz/ alebo inak 
prihlásiť ústrednému organizátorovi. 

Informácie a pokyny na prípravu, priebeh, dokumentovanie, využitie a vyhodnotenie 
Dňa hrania a o ústrednej súťaži sú na http://denhrania.ic.cz/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrálny program v Banskobystrickom kraji bude v rozšírených priestoroch stálej 
interaktívnej výstavy hier, hlavolamov a neškolských experimentov s herňou 
a požičovňou hier „VEDHRAČKA“ v Dome techniky ZSVTS v B. Bystrici na Kukučínovej 
ulici (v ktorom sa predpokladá zriadenie originálneho Centra hier a hračiek ako 
súčasti Múzea vedy a techniky) a na vhodných priľahlých priestranstvách. 



 

Akcie Dňa hrania budú na mnohých bezpečných miestach Slovenska.  

Vhodné miesta na hru a hranie sú hocikde okolo nás: na dvore medzi domami, pri 
škole, škôlke, na lúke, v parku, lese, na kúpalisku, na klzisku, v divadle, kine, knižnici, 
múzeu, galérii, obchodnom centre, v triede, telocvični, klube, byte, na uzatvorenom 
neobsadenom parkovisku či inom priestranstve. Dokonca aj pri cestovaní v aute, 
vlaku a pod. (slovné či jednoduché vedomostné a logické hry). Najvhodnejšie na 
športové a súťažné pohybové hry budú prirodzené prírodné priestranstvá, 
sprístupnené ihriská, najmä pri školách, školských a vzdelávaco-osvetových 
zariadeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁMETY  

Napr. Zapletal, M.: Encyklopedie her, 1995.  

 
 

Ústredný organizátor: 
             Vedecká hračka, občianske združenie, 

 Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica; 048 416 4056; 093 549 243 
                vedhra@pobox.sk; www.vedeckahracka.sk 

 
Sídlo počas prípravy a konania Dňa hrania: 
VEDHRAČKA, Dom techniky ZSVTS, Kukučínova 8, Banská Bystrica  
0903 549 243 a 0908 177 917 
vedhra@pobox.sk a vedhracka@gmail.com 
 

Dominik Skutecký (1849-1921): Zámok z karát; 1890 
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