
Po stopách malého princa 

Pre 17 detí, pochádzajúcich z rodín ohrozených sociálnym vylúčením, v 
starostlivosti Špecializovanej sociálnej poradne Spišskej katolíckej charity so 
sídlom v Spišskej Novej Vsi na Hanulovej ulici a 5 detí z Detského domova 
v Spišských Vlachoch, bol 18. august 2013 dňom putovania z rozprávky do 
rozprávky pod názvom „Po stopách malého princa“. 

Projekt rozprávkového popoludnia, zameraného na poznávanie minulosti i 
prítomnosti regiónu, vzájomnú spoluprácu a komparáciu detí, je malým projektom Národného 
projektu KomPrax - Kompetencie pre prax spolufinancovaného zo zdrojov EÚ, pod záštitou 
IUVENTY a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako súčasť operačného programu 

VZDELÁVANIE. 

Putovanie detí „po stopách 
malého princa“ začalo 
spoločným odchodom zo 
Spišskej Novej Vsi na Spišský 
hrad, kde sa deti počas 
prehliadky oboznámili s  
históriou hradu a legendami, 
viažucimi sa k tejto historickej 
pamiatke, vrátane spôsobu 
života pánov, posádky hradu 
i služobníctva. Úžasným 
zážitkom, približujúcim deťom 
život rytierov, bol šermiarsky 
súboj pánov hradu a poprava 

diváčky, po ktorom nasledovalo divadelné predstavenie „O perníkovej chalúpke“, kde sa deti 
pod vedením                                                                                                                                                        
profesionálneho herca 
preniesli do známej 
rozprávky a  stali sa 
dobrovoľnými hercami. 

 

 

 

 

 



Program rozprávkového popoludnia pokračoval na ranči v Hodkovciach, kde sa deti oboznámili 
so spôsobom života ľudí na ranči, so zvieratami, mohli sa ich dotýkať, pohladkať  i nakŕmiť.          
Vyvrcholením programu na ranči bola jazda na koni, ktorú mnohé deti vyhodnotili ako najlepší 
zážitok z celého dňa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krása prežitých rozprávok a hodnota osobnej skúsenosti z rozprávky sa odzrkadlila na 
výtvarných prácach, ktorými deťmi vyjadrili svoju radosť z prežitého dňa. 

 



Projekt „Po stopách malého princa“ priniesol deťom nielen nové vedomosti a skúsenosti, ale 
podporil v nich radosť zo spolupráce, spolupatričnosti, komparácie, pocitov vlastnej 
výnimočnosti a jedinečnosti.  

Naše veľké poďakovanie patrí IUVENTE, ktorá z prostriedkov EÚ finančne podporila tento 
projekt. Ďalšie ďakujem patrí Spišskej katolíckej charite, ktorá projekt materiálne i organizačne 
podporila a Košickému samosprávnemu kraju, ktorý poskytuje finančné prostriedky na činnosť 
sociálnej poradne. Veľké poďakovanie za úžasný ľudský prístup a mimoriadne atraktívny 
program patrí vedeniu Spišského hradu a majiteľom ranču v Hodkovciach, ktorí napriek vážnym 
osobným problémom prispeli k zdarnému priebehu celého projektu. Za podporu a pomoc 
ďakujeme vedeniu Detského domova v Spišských Vlachoch a vychovávateľke Mgr. Márii 
Beličkovej, ktorá sa podieľala na organizačnom zabezpečení, neziskovej organizácii Úsmev ako 
dar so sídlom v Spišskej Novej Vsi a zdravotnej poisťovni UNION so sídlom v Spišskej Novej Vsi. 
Ďakujeme aj dobrovoľníkom Samuelovi Chabadovi a Nike Nemergutovej, ktorí zabezpečovali 
dozor a podieľali sa pri realizácií programu a aktivít.  Vďaka vymenovaným subjektom bude 17 
detí zo sociálne znevýhodnených rodín a 5 detí z Detského domova v Spišských Vlachoch dlho 
spomínať na úžasné rozprávkové popoludnie.  
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