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Radi by sme vás oslovili o spoluprácu pri zbierke rozprávkových kníh do zbierky
#KnihyPreZazracneDeti a zároveň Vás požiadali o pomoc pri tvorbe benefičného

programu Rozprávka je umenie. 

 













Partneri



Po minulé roky nám MŠ, ZŠ a rodičia detí vo veľkej miere pomohli
pri zbierke  #PlysakyPreZazracneDeti.

Tento rok by sme chceli požiadať MŠ, ZŠ a rodičov detí o podporu
pri zbierke knižiek. 

Knižky by sa zbierali v rámci benefičného programu
#RozpravkaJeUmenie pre deti z MŠ a ZŠ v Bratislave od 18.

novembra do 17 decembra 2021.  V rozprávke deťom
predškolského veku a deťom na 1. stupni ukazujeme ako dôležité

je umenie v rôznych formách, a zároveň v sebe nesie ten
najdôležitejší odkaz o tom ako si my dospelí potrebujeme nájsť

stratený čas a vyhrať nad zlým pánom Nečasom. 
 

Program je tvorený v spolupráci RÚVZ SR za prísnych podmienok
a zároveň v spolupráci s mestskými časťami Bratislavy. Deti vedia

priniesť knižku na program a tým pádom si my vieme presne
odkontrolovať počet vyzbieraných knižiek. Za veľmi krátky čas od
2.novembra sa nám podarilo osloviť už takmer celú Bratislavu. 

 
 

ĎAKUJEME



 
 Po konzultácií s Mgr. Závadská

(RÚVZ Bratislava,
vedúca odboru hygieny detí a mládeže)

 by sa konal program Rozprávka je umenie určite v režime OTP alebo plne zaočkovaný pedagogický personál. Účinkujúci sú
všetci plne zaočkovaní.  Pri deťoch zo škôl a škôlok by sme žiadali vyhlásenie o bezpríznakovosti pre daný deň od

zákonných zástupcov detí, ktoré by sme archivovali 14 dní. Samotnú rozprávku by sme dokázali odohrať v priebehu
jedného dňa pre školy a škôlky maximálne 3x po sebe v maximálnych počtoch ako budú zadané nariadenia v daný týždeň. 

 Ako RÚVZ SR, tak ÚVZ SR, vedenia mestských častí v Bratislave, či samotné pani riaditeľky a riaditelia MŠ a ZŠ, či
konzervatórií sa snažia byť súčinní naozaj najviac ako to je možné v rámci Covid automatu a následných nariadení, aby sme

vedeli ako vyzbierať rozprávkové knižky tak aj dopriali deťom kultúrny zážitok.   
 

Pri tvorbe našich programov sme spolupracovali s https://bieledivadlo.sk/ a https://www.konzervatorium.sk/,
https://www.konza.sk/, https://www.stkdn.sk/,  http://www.konzervatoriumnitra.sk/, https://hts.sk/,

https://www.facebook.com/folklornysuborMarina, ktorí nám ochotne a s nadšením poskytli svojich talentovaných
študentov.  Konzervatóriá totižto tiež "bojujú" s dôsledkami situácie spôsobenej v kultúre a v školstve za obdobie pandémie

Covid 19. Jedným z našich cieľov je aj ukázať študentom, že má zmysel študovať umenie aj v týchto nie ľahkých časoch.
Preto sú študenti zo symbolického vstupného na program Rozprávka je umenie aj honorovaní. Je pre nás veľmi dôležité

aby sme nestratili generáciu talentov v rôznych smeroch umenia.   
 

Samotná zbierka kníh pre účely tvorby vianočného stromčeka bude oficiálne vyhlásená od 13. novembra 2021 do konca
novembra 2021. V tomto období by sme radi odohrali aj danú rozprávku Rozprávka je umenie pre čo najviac detí z MŠ a ZŠ

v Bratislave. Benefičný program s rozprávkou však bude pokračovať až do 17. decembra 2021, takže deti vedia darovať
knižky cez benefičný program do Vianoc. Čo sa týka termínov, tie sú vec dohody medzi vedením kultúrnych domov podľa

ich možností a podľa záujmu škôl a škôlok. 
 

Ďakujeme za pozornosť, ktorú ste nám venovali a tešíme sa na spoluprácu.   
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