
 

Podrobný popis projektu
Devín patrí deťom 
alebo Lárom – fárom s mačkou Malvínou

Celomestské podujatie 
Termín: 16. jún 2012, 10:00 – 18:00 
Múzeum mesta Bratislavy, Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Hrad Devín

Zámer:
Podujatie je pilotným programom, ktoré má ambíciu stať sa tradičným podujatím na 
hrade Devín. Každoročne sa zopakuje v mesiaci júni, vždy na inú tému. 
Podujatie je zároveň oslavou celoročnej práce detí, ktoré pravidelne navštevujú počas 
školského roka cykly rôznych programov v Detskom ateliéri MMB (DA MMB). 
V októbri 2011 sme začali činnosť ateliéru a naštartovali sme dva cykly:  
Lárom – fárom po múzeách Múzea mesta Bratislavy – poznávanie veľkej rodiny tematických 
múzeí;  
Mudrovačky v múzeu – zoznamovanie sa s profesiami  pracovníkov múzea. Programy DA 
MMB sa stali vyhľadávanou voľnočasovou aktivitou mladých Bratislavčanov. 

Dňa 16. júna 2012 Detský ateliér Múzeum má budúcnosť vychádza symbolicky spoza 
múrov, zo svojho priestoru v Starej radnici a prichádza do iného historického a 
neprehliadnuteľného priestoru a prírody – do areálu hradu Devín. Celodenné rodinné 
podujatie prinesie zábavu v podobe hry, poznanie a zážitky. 
Ústrednou témou dňa je obdobie stredoveku a ústredná téma vychádza z výstavy 
inštalovanej na hrade Devín pod názvom Boj o stredoveký hrad. 
Vyvrcholením podujatia je vyhlásenie výsledkov súťaže mladých bádateľov, stálych 
návštevníkov  DA MMB, ktorí s nami súťažia v týchto kategóriách: najlepší mladý 
bádateľ; najlepší mudrlant; najlepší kreslič; najlepší rodič dokumentátor; Grand prix  
Mačky Malvíny. 

Hlavný cieľ: 
• Hlavným cieľom podujatia je spojiť hravosť detí, ale aj ich rodičov, starých rodičov, 

či starších súrodencov s poznávaním kultúrneho dedičstva, ukrytého jednak na 
hrade Devín, ale aj v histórii ako takej. Vytvoriť pevné asociácie v myslení detí. 
Prepojenie vizuálnych ukážok a verbálnych vystúpení mladých sprievodcov – 
študentov, na hlavnú tému – stredoveký hrad a boj o stredoveký hrad. Cieľ 
dosiahneme upriamením pozornosti na zachované stredoveké časti hradu 
v prepojení s výstavou Boj o stredoveký hrad pomocou neformálnych vzdelávacích 
nástrojov – dramatickej a     výtvarnej dielne a     metóde reťazového sprievodcovstva  .  

Ďalšie ciele:
• Program porovnáva  reálny život v súčasnosti so životom v minulosti a na základe 

porovnaní podporuje  invenciu, zručnosti, pretavuje ich  do dramatického a výtvarného 
umenia. Jednoducho vyjadruje  subjektívny zážitok z poznania vo vizuálnom, verbálnom, 
pohybovom, výtvarnom vyjadrení. 

• Priestor hradu Devín je ideálnym priestorom, v ktorom sa snúbi história s autentickým 
priestorom. Poskytuje lepšie prežiť ústrednú tému: Boj o stredoveký hrad. Pochopiť 
taktiku boja a dozvedieť sa o pozostatkoch stredovekého hradu, ktorý rozoznávame 
v jednotlivých zachovaných architektonických prvkoch na hrade. 

Bratislava, 7.5.2012
© Beáta Husová, MMB 

1



 

• Ústrednú tému podujatie vyzdvihne aj prostredníctvom ukážok zbraní, výstroja, výzbroje 
a zapojením rôznych atrakcií do celodenného programu. 

Cieľové skupiny: 
Deti  vo veku 4 – 14 rokov;  rodičia,  starí  rodičia,  mládež,  návštevníci  z  mestských častí 
Bratislavy,  z lokalít  patriacich pod Bratislavský samosprávny kraj, širšie okolie  – západné 
Slovensko, cezhraniční návštevníci. 

Opis projektu a jeho plnenie:
Projekt Devín patrí deťom alebo Lárom – fárom s mačkou Malvínou je koncepčne 
postavený na troch pilieroch: reťazové sprievodcovstvo na vytipovaných stanoviskách hradu; 
práca vo výtvarnej dielni a     práca v     dramatickej dielni  . 
Tak ako vyplýva z hlavného cieľa, organizátorom ide predovšetkým o vzbudenie záujmu 
a vytváranie vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu a histórii vlastného národa. Naplnenie cieľa 
preto sledujeme zapojením nielen návštevníkov - rodín s maloletými deťmi, ale aj mladých 
študentov ako účinkujúcich z radov laickej verejnosti, tiež expertov – protagonistov z radov 
umelcov a v neposlednom rade odborníkov z radov pracovníkov MMB. Toto skĺbenie vytvorí 
základ pre plnenie hlavného cieľa. 

Reťazové sprievodcovstvo, 10:00 – 17:30
Stredoškolská mládež – študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici budú 
stáť na vytipovaných lokalitách a informovať návštevníka o význame tej ktorej lokality 
v areáli hradu Devín so zameraním na stredovek. Študenti sú „živými“ informačnými bodmi 
s nápismi „ideme na živo“. 
Cieľom tejto aktivity, je vytvoriť možnosti budúcim pedagógom a animátorom a zapojiť ich 
do reálneho programu. Poskytnúť im tak možnosť praktického výcviku v práci 
s návštevníkom. 
Metóda „reťazové sprievodcovstvo“ :je sprevádzanie po múzeu (v našom prípade po hrade 
Devín) viacerými lektormi, ktorí tvoria „reťaz“, teda na seba nadväzujú. Ich výklad je 
navzájom prepojený. Na hrade Devín vytvoria obraz o zachovaných miestach a pamiatkach 
z obdobia stredoveku. Návštevník tak putuje hradom držiac sa tejto reťaze, ktorá ho bezpečne 
prevedie cez hrad. 
Cieľom aktivity „reťazové sprievodcovstvo“ je postaviť študentov na druhú stranu – teda 
z tých, čo počúvajú a sú vedení urobiť tých, čo hovoria a vedú iných. Metóda rozvíja 
komunikačné zručnosti s rôznymi návštevníkmi. Vedie k samostatnosti, zodpovednosti, 
k samostatnej práci s textom atď.  
Základné stanoviská reťazového sprievodcovstva sú pre lepšiu orientáciu návštevníka 
označené týčiacim sa systémom BEACH FLAGE. 

Dramatické dielne
1. dielňa: začiatok 11:00, predstavenie detí z dielne a divadlo PIKI 13:00 
2 dielňa: začiatok 15:00, predstavenie detí z dielne a divadlo PIKI 17:00
Dramatické dielne pracujú doobeda a poobede. Prihlasovať sa do nich môžu účastníci po 
príchode na hrad už od 10:00. Prvá dielňa začne pracovať o 11:00. Druhá dielňa začne 
pracovať o 15:00. Maximálny počet detí v dielni je 25.
Deťom s rodičmi odporučíme pred prácou v dielni navštíviť našich mladých sprievodcov, 
a pozrieť si výstavu Boj o stredoveký hrad. 
V dramatickej dielni prebieha nácvik krátkeho dramatického vystúpenia na hlavnú tému: Boj 
o stredoveký hrad. Vlastná práca v dielni trvá cca 2 hodiny. Vedú ju protagonisti divadla 
PIKI: Katarína Aulitisová a Ľuboš Piktor, ktorí spolu s deťmi zároveň odohrajú dve 
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predstavenia. Nácvik každého predstavenia trvá dve hodiny. Premiéra dvoch predstavení sa 
uskutoční pre návštevníkov na nádvorí pri hradnej studni. 

Výtvarné dielne: 10:00 – 18:00
Deti vo výtvarných dielňach začínajú pracovať a vyrábať predmety – rekvizity pre dramatické 
dielne. Každý účastník dielne si bude musieť vyrobiť preto dva predmety súčasne, aby jeden 
mohol venovať do dramatickej dielni ako rekvizitu. Výtvarné dielne predstavujú zásobáreň 
rekvizít pre divadelné dielne. Po predstavení si budú môcť svoje výrobky vziať deti domov. 
Počet detí pracujúcich súčasne vo výtvarných dielňach je stanovený na 25 návštevníkov.   

Doplnkové atrakcie: 10:00 – 18:00 
Ukážky dobovej výzbroje a výstroja, dobových odevov, vystúpenie kaukliarov, jazda na koni; 
stredovekí bubeníci, strieľanie na terč, život stredovekého rytiera atď. Práca s detským 
návštevníkom. Tieto atrakcie by boli zoskupené na konkrétnych vytýčených priestranstvách. 

Moderátori podujatia: pracujú priebežne počas celého dňa 
Chlapec a dievča. Chlapec oblečený ako stredoveký rytier a dievča v kostýme mačky 
Malvíny. Zabezpečia prepojenie programu. Mačka Malvína, ako znalkyňa dejín, lebo si 
všetko pamätá, predstaviteľka DA MMB. Rytier, ktorý spomína na hrdinov a hrdinské boje 
z obdobia stredoveku.  Sprevádzajú podujatím, oznamujú dôležité časové prepojenia 
programov. Na záver urobia slávnostné vyhodnotenie súťaže DA MMB. 

Malá knižka o veľkom Devíne a mačke Malvíne – vydáme k podujatiu a dostane ju každé  
dieťa, ktoré sa zapojí do atrakcií. 
Obsah: krátke predstavenie DA MMB (budovanie značky); hradu Devín; mapa stanovísk 
reťazového sprievodcovstva. Malá knižka je bohato ilustrovaná s výstižnými vtipnými 
riekankami. Celofarebná, formát A6. Editor vydavateľstvo BUVIK. 
Vydaním malej knižky začíname kreovať edíciu „malých knižiek“ pre Detský ateliér Múzeum 
má budúcnosť MMB. 

Logistika podujatia:
Návštevníci sa oboznámia s celodenným programom a mapou hlavných stanovísk na 
banneroch viditeľne umiestnených 

• na bráne pri vstupe na hrad  
• na strednom nádvorí 
• Každý detský návštevník dostane Malú knižku o veľkom Devíne a mačke Malvíne 
• Zabezpečenie celodenného občerstvenia. 

Propagácia podujatia:
Banner na hlavnej bráne hradu Devín – máj 2012
Banner na nádvorí Starej radnice 
Propagácia v prepojení s Hlavným mestom SR Bratislava – recar; citylight
Tlačová konferencia
Inzerát v Bratislavských novinách, v Bratislavskom kuriéri; v Staromestských novinách. 

Odborné zastrešenie projektu:
Autorka projektu a dramaturgia: PhDr. Beáta Husová, MMB
Odborná garancia a autorka textov pre reťazové sprievodcovstvo: 
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. 
Autori dramatických dielní a účinkujúci:  Katarína Aulitisová a Ľubomír Piktor, divadlo PIKI
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Mária Števková, editorka, BUVIK; Malá knižka o veľkom Devíne a mačke Malvín
Ďalšia spolupráca:
Odborní pracovníci MMB: PhDr. Katarína Nádaská, PhD.; Ing. Júlia Dinušová;  Mgr. Justína 
Striešová, múzejná pedagogička; 
Logistika: Jana Sabolová 

Partneri projektu: 
Hlavné mesto SR Bratislava, Batislavský okrášľovací spolok, mediálni partneri:TA3, TV BA, 
Slovenský rozhlas – Rádio Regína. 

PR v rámci práce s médiami: 
Publikovanie v médiách: in ba;  Bratislavský kuriér, Staromestské noviny, Bratislavské 
noviny; denník Pravda – príloha Čertík; SME; Kam do mesta; 
Odvysielané relácie: SRo1; Regina; Rádiožurnál; TV BA; TA3
Propagácia cez web: www.bratislava.sk; www.muzeum.bratislava.sk ;

Prílohy: Pohľad do Malej knižky o veľkom Devíne a mačke Malvíne
Ukážka príkladu podobnej knižky 1 ks

Pohľad do malej knižky: 
Malá kniha o veľkom Devíne a mačke Malvíne 
Rozmery: 21 x 15 cm 
Štyri strany tzv. „malá kniha“ 

Obsah:
Prvá strana: 
logo mesta, múzea a Devína
Devín patrí deťom alebo Lárom – fárom s mačkou Malvínou

Ukážka textu
Milé deti, rodičia, sestričky a bračekovia, starí rodičia, tetky a ujovia. Ideme na výlet! 
Sprievodkyňou budem dnes ja, mačka Malvína. 
Ak túžite byť hercami prihláste sa do dramatickej dielne.
Ak sa cítite byť umelcami, zapíšte sa do výtvarnej dielne. 
A keď sa chcete dozvedieť niečo z histórie hradu, poďte s nami na potulky...
Ilustrácia mačky, ktorá vysvetľuje , čo sa bude diať na hrade Devín.

Druhá strana: 
logo mesta, múzea, ateliéru 
ilustrácie – mačka Malvína 
Predstavenie Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť
Obrázok mačky 

Tretia strana: 
logo mesta, múzea, ateliéru 
ilustrácie – mačka Malvína 

Ukážka textu: Hrad Devín je miesto, kde by sa dalo počúvať o histórii od rána do večera. 
Voľakedy to muselo byť veľké hradisko. Doteraz sa ešte niektoré jeho múry vypínajú nad 
Dunajom a Moravou. Ani ja Malvína by som sa na ne nevedela vyšplhať. 
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Keď vstúpite do hradného areálu, hľadajte veľké kamene s tabuľami. Dozviete sa na nich, že 
tu žili ľudia už v praveku, žili tu Kelti, Rimania a v 9. storočí aj slávny panovník Rastislav. 
Keď celý hrad prejdete, dostanete sa  k základom veľkomoravského kostola z polovice 9. 
storočia. V 13. storočí vznikla na hornom hrade silná kráľovská pevnosť. 
Hrad vlastnilo mnoho pánov a každý z nich  k nemu niečo pristaval. A viete, prečo sa nám 
dodnes zachovali len časti múrov? Zničili ich Napoleonove vojská v roku 1809. 
Na hrade zažijete aj veľa zábavy. Môžete odhadnúť hĺbku hradnej studne. Skryť sa mame v 
Garajovskom paláci, alebo sa zahrať na výstavách. 
Dnes si nenechajte ujsť výstavu Boj o stredoveký hrad, a potom už vyhľadávajte  stanoviská 
a poďte sa s nami hrať na stredovek.   Obrázok mačky

Štvrtá strana: 
logo mesta, múzea a Devína
logistika podujatia - mapka so stanoviskami (reťazové sprievodcovstvo) + vyznačené centrum 
diania. Sponzori – logá 
mapa, loga sponzorov malej knižky

Bratislava, 7.5.2012
© Beáta Husová, MMB 

5


