
 

Záverečná správa 

PRVÝ SVETOVÝ DEŇ HRANIA V SR 

 
V sobotu 25. septembra 2010 sme sa po prvýkrát v SR hrali v rámci Worldwide Day of Play. Slovenský 
Deň hrania zorganizovali dobrovoľníci z občianskeho združenia Vedecká hračka so sídlom v Banskej 
Bystrici s cieľom, aby sme si uvedomili poslanie a dôležitosť hrania v živote detí i dospelých.  
Záštitu nad akciou mal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimír Maňka. 
Podľa internetovej registrácie a odoziev sa na vyše 100 miestach v 84 mestách a obciach Slovenska 
hralo vyše 3 000 ľudí rôzneho veku rôzne hry  pre vlastné potešenie, obohatenie a oddych. Najviac 
ľudí sa v tento deň pohralo v Europa SC v Banskej Bystrici – aj s originálnymi hračkami, ktoré vytvorili 
deti počas prvého letného tábora tvorivosti na VEDHRAČKe (jej garantkou bola rektorka UMB prof. 
PhDr. Beata Kosová, PhD.). Šachový turnaji detí v Bratislave – Petržalke mal vyše 100 účastníkov. 
Inovatívne sa hrali mnohí aj v telocvični bývalej základnej školy v Dolnom Kubíne, v Mestskom múzeu 
v Kežmarku, v Detskom múzeu v Bratislave, v CVČ CVrČek v Moldave nad Bodvou, v špeciálnych 
základných školách v Žarnovici, Topoľčanoch, Čiernom Balogu, v Podkoniciach, kde hľadali Steva 
Fossetta... V Domaniži si predĺžili Deň hrania na celý týždeň v rámci výstavy „Špirála – vedecká 
hračka“, ktorá bude nadväzne v Knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch.  
Deň hrania v SR zámerne nemal žiadneho priameho sponzora (dotácia VÚC BB 400 €) ani mediálneho 
partnera. Informácie sa šírili prostredníctvom internetu/facebooku. Na komunikáciu a organizačno-
technické zabezpečenie akcie vytvoril Ján Maťaš, študent Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, 
úspešný účastník majstrovstiev sveta ROBOCUP 2010 v Singapure webovú stránku http://denhrania.ic.cz.  
Tlačovú správu o dni hrania vydali všetci agentúry v SR a využila ju väčšina e-médií. V Slovenskom 
rozhlase bolo hranie témou relácie „Dobré ráno, Slovensko!“ (23. 9. 2010) a bude témou relácie 
„Nočná pyramída“ (6. 10. 2010).  
Podvečer Dňa hrania vyhlásila poetka Elena Cmarková v Europa SC výsledky súťaže o pôvodnú 
literárnu prácu s čo najväčším výskytom troch písmen „HRA“ za sebou. Hodnotiaca komisia pod jej 
vedením posudzovala 15 diel. Súťaž vyhrala 50-ročná Ilza Rybárová z Bratislavy, ktorá vo svojej 400-
slovnej úvahe o hraní použila spojenie HRA 203-krát. Vzhľadom na literárnu a obsahovú hodnotu 
organizátor ocenil aj Hanah, banskobystrickú autorku rozprávania „Hravé detstvo“. 
Prvý Deň hrania splnil očakávania – mnohí si sľúbili, že sa budú spoločne hrávať oveľa častejšie 
a budú dbať na kultúru hrania. 
Možnosť originálneho hrania s vedeckými hračkami, ako aj miesto na tvorivý oddych a štúdium 
odbornej literatúry z oblasti ludonómie a tvorivosti, poskytuje stála výstava VEDHRAČKA, ktorá je 
otvorená denne okrem pondelkov v Dome techniky ZSVTS na Kukučínovej ulici v Banskej Bystrici.  
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Obrázky:  
http://picasaweb.google.com/103108434124112311685  
http://picasaweb.google.sk/wlk1977/OPoharStarostuPetrzalky2010# 

 

Ing. Beata Puobišová 
predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka 
Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica  
048 / 416 4056; 0903 549 243 
vedhra@pobox.sk, www.vedeckahracka.sk, http://denhrania.ic.cz/ 

 

VEDHRAČKA, Mgr. Andrej Baláž 
Kukučínova 8, Banská Bystrica; 0908 177 917 
http://www.facebook.com/?sk=messages#!/pages/Vedecka-Hracka-Scientific-Toy/140319809731 
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