
Cesta do praveku 

Už ste podnikli cestu do praveku? 

To, o čom mnohí iba snívajú si na vlastnej koži mohli zažiť deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia zo Spišskej Novej Vsi a okolia, ktoré sú v starostlivosti Špecializovanej sociálnej poradne 

Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, na Letnej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

 

 
 

Veľký dobrodružný výlet do Dinoparku v Košiciach „vypukol“ 21.augusta 2013.  

Hoci bolo ráno na železničnej stanici upršané, nepokazilo nám radosť z očakávaných zážitkov. 

Po príchode do Košíc sa ukázalo slniečko a my sme vyrazili na cestu do ZOO a Dinoparku. Tu sme mali 

možnosť obzrieť si exotické zvieratá zo všetkých kútov sveta. Prezreli sme si aj zaujímavé kŕmenie 

tučniakov, ale najväčší zážitok nás čakal v Dinoparku. Veľká brána nám otvorila dvere do milión rokov 

vzdialenej minulosti. Všade sa na nás cerili obrovské praveké jaštery, až neskutočné svojou 

reálnosťou.Súčasťou prehliadky bola aj návšteva 3D kina, ktorá nám dala možnosť „dotknúť sa“ života 

v pradávnej minulosti. 

 

 
 

Program výletu ďalej pokračoval spoločnými hravými a súťaživými aktivitami, ktoré boli zamerané na 

spoluprácu, komparáciu a vytváranie nových priateľských väzieb. Hravé popoludnie sme ukončili 



vyhodnotením aktivít a samozrejme za svoje skvelé výkony si každý odniesol sladkú odmenu a diplom 

za odvahu, nebojácnosť a splnenie všetkých úloh tohto dňa.  

 Cesta domov vlakom nám ubehla mimoriadne rýchlo a „hlučne“. Každý rozprával 

o neuveriteľných zážitkoch. Všetci sa zhodli na tom, že náš výlet bol krásny ale krátky.  

Projekt „Cesta do praveku“ tak naplnil svoje očakávanie, ktorého cieľom bolo podporiť v deťoch pocit 

spolupatričnosti, vlastnej výnimočnosti a spolupráce. Deti si odniesli množstvo vedomostí 

a novozískaných zručností.   

Projekt spoznávania našej histórie a podpora mladých ľudí, bol malým projektom Národného 

projektu KOMPRAX- kompetencie pre prax, príspevkovej organizácii IUVENTA a Ministerstva školstva, 

vedy výskumu a športu Slovenskej republiky ako súčasť operačného programu VZDELÁVANIE, ktorí zo 

zdrojov EÚ finančne podporili tento projekt, za čo im patrí veľká vďaka. 

Ďakujemeďalej Spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar za materiálnu 

a organizačnú pomoc, Košickému samosprávnemu kraju, ktorý sa finančne podieľa na fungovaní 

Špecializovaného sociálneho poradenstva v Spišskej Novej Vsi, ako ajSpišskej katolíckej charite 

v zastúpení pani Mgr.Marty Chabadovej za organizačnú a realizačnú pomoc, dobrovoľníkomLenke 

Kuchárovej a Samuelovi Chabadovi, za ich ochotu a pomoc pri organizovaní a realizovaní projektu. 

Výnimočná vďaka patrí aj  pánovi Mgr.Erichovi Kočnerovi, riaditeľovi ZOO v Košiciach za poskytnutie 

mimoriadnej zľavy pre deti. 

Všetkým ešte raz ďakujeme za podporu pre 15 detí, ktorým tento projekt splnil časť z ich veľkých 

detských snov.  
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