
13. DEŇ HRANIA V SR 
24. SEPTEMBER 2022  

 

Ciele 

Pripomenutím významu hrania v živote každého 

človeka prispieť ku kultúrnosti SR. 

Poukázať na možnosti spoločného harmonického 

hravého využívania voľného času. 

 

Výzva   

Výzva pre školské, voľnočasové, vzdelávacie a kultúrno-osvetové inštitúcie, 
dobrovoľnícke občianske združenia, najmä však spontánne vytvorené 

kolektívy a rodiny: za dodržania hygienických opatrení pripravte hrovú 

aktivitu a oznámte prostredníctvom webovej stránky, facebooku alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom ústrednému organizátorovi zámer pripojiť sa 

k 13. Dňu hrania v SR. 

Dobrovoľní organizátori v rámci svojich možností pripravia na rôznych 

miestach minimálne jednu hrovú aktivitu, prípadne hrovú súťaž najmä 

pre rodiny s deťmi s primeranými cenami.  

Vhodné miesta na hru a hranie sú všade okolo nás.  

Centrum 13. Dňa hrania v SR bude na výstave Objavy a vynálezy 

v hračkách v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici. 

 

Vedecká hračka, občianske združenie, 

B. Bystrica, odmení vedeckou hračkou 

každého zhotoviteľa preklápačky či 

autora novej konštrukcie preklápačky, 

alebo originálneho výsledného tvaru 
hrania sa s preklápačkou, ak takýto 

obrázok alebo video dostane 

do 30. septembra 2022. 

 

Ústredný organizátor  

 Vedecká hračka, občianske združenie 

 Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica
 vedhra@pobox.sk; www.vedeckahracka.sk, 0903 549 243 

  

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


História dní hrania 

Cieľ iniciátora Worldwide Day of Play, americkej káblovej televízie 

Nickelodeon zameranej na detského diváka, ktorá aktivitu usporadúvala 

v rokoch 2004-2019, bolo odtrhnúť v jednu jesennú sobotu deti od 

obrazoviek televízorov a počítačov a podnietiť ich k hravému pohybu.  

Svetový hrací deň (World Play Day) usporadúva každoročne International Toy 

Library Association s cieľom propagovať najmä spoločenské hry detí v 40 

členských krajinách (členom ITLA a International Play Association SR nie je).  

Prvý Deň hrania v SR bol 25. 9. 2010 – viac ako 3 000 ľudí sa rôzne 

hralo na 84 miestach SR.  

Počas 2. Dňa hrania 1. 10. 2011 bol 

vytvorený ustanovujúci slovenský 

rekord v nitkovom telefonovaní, keď sa 

spojilo 310 telefonujúcich. 

V Deň hrania si hrajúci spravidla 
vyrobia jednoduchú vedeckú hračku na 

fyzikálnom princípe. Boli to napríklad 

nitkový telefón, kaleidoskop, hrkálka, 

optická špirála, zdvihotoč, kyvadlo... 

 

Hračka 13. Dňa hrania v SR – PREKLÁPAČKA 

Preklápačku tvoria drevené doštičky spojené umne za sebou stužkami.  

Konštrukcia preklápačky je zrejmá z úžitkového vzoru SK 2155 na 

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/253-98 

Návody na výrobu a hranie sú napríklad na 

https://www.youtube.com/watch?v=u9EqcmjsgD0 

https://www.youtube.com/watch?v=bJC45KH0YVE 

https://www.youtube.com/watch?v=T0ON6Jsrgvc 

Za národnú hračku ju pokladajú mnohé národy (Mexičania, Španieli, 
Thajčania, Slovania...).  

Okrem preklápania dielikov sa môžeme 

zabaviť i tak, že na stole alebo medzi 

prstami rúk budeme vytvárať rôzne 

pohyblivé tvary vecí, zvieratiek a klopačiek 

(kniha, dom, had, psík, ryba, krokodíl, 

postavička klepotajúca údmi…).  
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