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 Viete si predstaviť svoje detstvo bez hračiek? Azda každý z nás má v bezpečí vlastnej 

pamäťovej banky uschovanú spomienku na prvý veľmi osobný predmet, akým bola jeho obľú-

bená hračka. Zvykli sme ju opatrovať ako oko v hlave a doteraz sa nám spája s pocitom radosti, 

istoty a bezhraničného vzťahu, ktorý je neprenosný v čase. To, ako nás dizajn a charakter hra-

čiek formuje a predurčuje naše správanie sa v budúcnosti, začali odborníci skúmať ako tému už 

na konci 19. storočia. Zároveň sa v tom čase na Slovensku začína utvárať náznak organizovanej 

hračkárskej výroby, ktorá hračku posúva do polohy žiadaného obchodného artiklu.

„Hra je mentálny vitamín, nepostrádateľný pre náš vývoj.“

Ladislav Sutnar, 1940
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 Myšlienka naštartovať novú ucelenú sériovú výrobu slovenských hračiek, ktoré za-

ujmú svojím autentickým dizajnom, vznikla začiatkom roku 2013, kedy sme pod hlavičkou 

občianskeho združenia just plug_in, o. z. uviedli do života značku hravo. V pozícii kurátorov 

nás baví testovať potenciál rôznych kreatívnych prístupov. To je zároveň hlavný dôvod, prečo 

od začiatku spolupracujeme nie len s produktovými dizajnérmi, ale taktiež vybranými sloven-

skými architektmi, grafi ckými dizajnérmi a výtvarníkmi. Vznikla tak platforma, v ktorej sa 

miešajú skúsenosti získané zo zadaní realizovaných v 2D rozhraní, so skúsenosťami s návrhom 

a výrobou 3D objektov, či dokonca architektonickým riešením obytného komplexu alebo ur-

banistickej štruktúry. Ako primárny materiál sme si zvolili drevo, keďže hravo zastáva princíp 

čerpania z lokálnych zdrojov, nielen v zmysle výrobnej technológie dostupnej v našom regióne, 

ale taktiež dostupných surovín.

 Pre prvú kolekciu hravo boli oslovení grafi cký dizajnér Ondrej Gavalda, produkto-

vá dizajnérka Michala Lipková a architekt/grafi cký dizajnér Karol Trnovský. Zadanie znelo – 

„navrhnúť a realizovať prototypy drevených hračiek, ktoré svojou formou nabádajú deti 

k experimentovaniu a tvorivosti“. Všetky tri dizajny vo fi nále pracujú s detskou fantáziou, 

a deťom (i dospelým) ponúkajú viacero úrovní hry. Prvá kolekcia hravo mala svoju premiéru 

v rámci detského workshopu design factory college v decembri 2013. Od vtedy ju testovalo 

takmer 200 detí vo veku od 4 do 10 rokov. Cieľom je zistiť názor a reálny záujem zo strany zá-

kazníkov, deklarovaný potenciálnym výrobcom, ktorých just plug_in v súčasnosti hľadá.

 Kolekciu hravo v roku 2014 doplnili dva nové dizajny. Igora Marka zaujal potenciál 

námorníckej abecedy aplikovaný na drevených kockách a Ján Šicko potvrdzuje svoj cit pre ľu-

dový ornament, ktorý rozohráva v rotujúcom objekte, pripomínajúcom hračku, ktorú mnohí 

z nás poznajú pod názvom „vĺčik“. 

 Predhovor



➂

«

 Nadstavbou projektu je i otváranie diskusie o význame kvalitnej hračky v živote 

predškoláka. hravo preto ponúka priestor odborníkom, etablovaným dizajnérom a výrobcom, 

aby prispeli k danej téme svojimi poznatkami, skúsenosťami a názormi a pomohli tak realizo-

vať životaschopný produkt. Do katalógu preto svojimi textami prispeli kurátorka Zbierky úžit-

kového umenia Slovenskej národnej galérie Viera Kleinová a dizajnér a pedagóg Tibor Uhrín. 

Účasť distribútora v procese vývoja nového dizajnu by mala byť samozrejmosťou, ak má nová 

hračka obstáť nielen na svetovom, ale i domácom trhu. Preto bol od začiatku do projektu zapo-

jený i majiteľ siete predajní Vnímavé hračky Oliver Fodor, ktorý ako konzultant poskytol cenné 

postrehy k originalite, budúcej konkurencieschopnosti a cenotvorbe navrhnutých dizajnov.

Katarína Trnovská
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Igor Marko

Drevené kocky už stáročia patria medzi obľúbené hračky. Ich elementárnosť 

poskytuje množstvo spôsobov ako sa zabaviť. V závislosti od historického obdobia a lokality 

sa líšili len rôznym povrchovým stvárnením. Kocky Ahoy sú obohatené o ďalšiu dimenziu. Ako vzor 

je použitá medzinárodná námorná vlajková abeceda, ktorá sa používa na vizuálnu telekomunikáciu 

medzi plavidlami alebo medzi plavidlom a prístavom. Tento kód reprezentuje jednotlivé písmená 

latinskej abecedy pomocou rôznofarebných vlajok. Balenie obsahuje 25 kociek, v ktorých sa 

jednotlivé litery nachádzajú na protiľahlých stránach voči farebným vzorom a sú odstupňované 

podľa frekvencie výskytu v danom jazyku. Hra je určená pre dve alebo viac detí a je založená 

na hádaní konkrétnych slov, ktoré súper z kociek poskladá. Hračka precvičuje pamäť 

a deti v predškolskom veku zoznamuje so znakmi latinského písma.

 Ahoy ➁+



vyrobil: myAD

materiál: bukový masív / digitálna UV tlač

rozmer: 1 kocka 35 x 35 x 35 mm
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 Pôvodná drevená hračka má na Slovensku svoju umeleckú tradíciu približne 

od roku 1890. Remeselníci špecializujúci sa na výrobu nábytku, kuchynského riadu a ostat-

ného domáceho náradia zhotovovali zväčša pre svoje deti i jednoduché predmety na hranie, 

ktoré neskôr začali ponúkať na pravidelných jarmokoch, či príležitostných vianočných a veľko-

nočných trhoch. Rastúci dopyt spôsobil, že majster už nebol viac schopný pokryť výrobu sám, 

čo smerovalo k zakladaniu miestnych stredísk hračkárskej výroby. Medzi navýznamnejšie 

z nich patrili na Slovensku dielne v okolí Starej Turej, Kunešove a Kyjaticiach. Hračkári v Starej 

Turej vychádzali z tradičnej výroby kuchynského riadu a zo sústruhovaných výrobkov. Zhoto-

vovali najmä pohyblivé hračky (zobajúce sliepočky) a jednoduché hudobné nástroje (rapkáče, 

klepáče, píšťalky) v prirodzenej farbe dreva. K obľúbenému sortimentu kunešovských hračká-

rov patrili pestro pomaľované vozíky s koníkmi na kolieskach, kolísky, bábiky. Kyjatické hračky 

vznikli ako vedľajší produkt miestnej výroby bukového nábytku. Tieto dielne v rôznej intenzite 

fungovali až do polovice 20. storočia, kým sa v povojnovom Československu nezačne s pretláča-

ním českého kultúrneho a umeleckého potenciálu. So vznikom národných výrobných podnikov 

(v päťdesiatych rokoch 20. storočia) tieto snahy ešte zosilneli, čo v praxi znamenalo, že do sé-

riovej výroby prenikali takmer výhradne návrhy českých priemyselných výtvarníkov (dizajné-

rov). Slovenská drevená hračka si tým dáva dočasnú – nútenú pauzu, ak nerátame originály, 

v počte niekoľkých signovaných kusov, ktoré vznikli ako jednorázové voľné zadanie popred-

ných slovenských výtvarníkov. Najvýraznejšou osobnosťou bol v tomto smere Václav Kautman 

(1922 – 1981). Pôvodom český sochár pôsobil celý svoj profesionálny život na Slovensku ako 

výtvarník, neskôr aj ako pedagóg na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, kde v roku 

1966 založil oddelenie tvarovania priemyselných výrobkov. Kautman si postupne osvojil všetky 

techniky ručného spracovania dreva (absolvoval kurzy priamo u ľudových výrobcov – dlaba-

nie, štiepanie, tokárenie, debnárstvo) a následne ich využíval v nových tvarových kontextoch. 

Unikátna je jeho séria tokárených hračiek a sústružených šachových fi gúrok doplnených ľah-

kým rezbárskym zásahom. Kautman od začiatku fascinovaný predovšetkým prírodou vo svojej 

tvorbe čoraz viac pristupuje k tvarovej redukcii v prospech funkcie predmetu. Toto jeho snaže-

 Tradícia jedného storočia
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nie vrcholí v šesťdesiatych rokoch, kedy dynamiku svojich obľúbených zvierat dokáže vyjadriť 

v niekoľkých základných líniách. Dokazuje to i kolekcia upomienkových predmetov (slon, 

nosorožec, dikobraz, volavka, diviak a ďalšie), ktorú Kautman navrhol pre bratislavskú ZOO 

(1962), či objekty všakovakých vtákov a rýb, ktoré sa neskôr stávajú autorovou hlavnou témou. 

Najväčia séria – 1500 sovičiek vznikla pri príležitosti československej expozície na svetovej 

výstave v Montreale (1967).

 V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa objavila hračka i v tvorbe niektorých slo-

venských výtvarných umelcov, o ktorých sa dá povedať, že mali blízko k slovenským ľudovým 

reáliám a neraz v nich nachádzali priamu inšpiráciu. Známe sú napríklad drevené hračky 

Ľudovíta Fullu (1902 – 1980), v ktorých aplikoval svoj vyzretý maliarsky program. Stavebnica 

Mestečko (1972) navyše odkazuje na autorove poučenie sutnarovými hračkami z obdobia rannej 

moderny. Vladimír Kompánek (1927 – 2011) podobne ako Fulla uplatnil svoj maliarsky rukopis 

na súbore vyrezávaných zvieratiek a fi gúrok s fašiangovou tématikou. Diela spomínaných au-

torov zahŕňa i zbierka Slovenskej národnej galérie, ktorú od 60. rokov 20. storočia spravuje od-

delenie úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva. V období medzi rokmi 1979 – 1985 

sa zbierka rozrastá akvizíciou niekoľkých diel z výstavných prezentácií generačne mladších 

výtvarníkov voľného umenia. K ťažiskovým objektom Václava Kautmana pribudli originálne 

drevené hračky od Alojza Klimu, Mariána Hubu a Kataríny Kissoczyovej.

 S uvoľnením režimu sa dostavil i pocit veľkých príležitostí pre slovenský dizajn. Len 

máloktorým slovenským dizajnérom sa však podarilo presadiť svoje vzory do miestnej séri-

ovej výroby. Vo sfére hračiek bol úspešný len Tibor Uhrín, ktorý sa touto témou zaoberal už 

začiatkom deväťdesiatych rokov. V tom čase navrhol súbor drevených hrkálok a taktiež dodnes 

vyrábanú stavebnicu Gringo.

Katarína Trnovská «



➇

Ján Šicko

Pod označením „vĺčik“ je známa tradičná detská hračka, ktorá je založená 

na princípe zotrvačného pohybu okolo zvislej osi. Rýchlosť rotácie mení farebné odtiene 

a vyobrazené tvary. Hračka Vrk pozostáva zo šiestich drevených diskov, na ktorých sú obojstranne 

aplikované tradičné, ale i experimentálne geometrické tvary. Jednotlivé elementy je možné 

kombinovať do rôznych zostáv. Vďaka následnému osovému pohybu objekt vytvára 

originálne vzory. Hračka rozvíja jemnú motoriku detí a názorne ukazuje 

základné princípy miešania farieb.

 Vrk ➃+



vyrobili: Ján Šicko / Double P

materiál: buková preglejka / digitálna UV tlač

rozmer: najväčší disk Ø 130 x 2.5 mm
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 Hračka používaná ako pomôcka a prostriedok detskej hry plní najrôznejšie funkcie. 

Stimuluje motoriku, pohybový, mentálny a citový rozvoj dieťaťa, ale zohráva aj dôležitú sociali-

začnú funkciu. Môže byť aj prostriedkom na zníženie a odstránenie nežiaduceho nadmerného 

psychického napätia dieťaťa. Hračku nemusíme preto chápať iba ako prostriedok detskej hry. 

Významne slúži aj ako predmet, ktorý účinne napomáha rozvíjaniu osobnosti dieťaťa a tak má 

intelektuálny, didaktický, terapeutický a pedagogický rozmer. Žiadna hračka nemôže spĺňať 

všetky funkcie naraz. Iba detská fantázia dokáže počas hry pripísať úlohu hračky rozličným 

predmetom. Je úlohou dospelých, aby deti usmernili pri ich spontánnom rozhodovaní, pretože 

ony nemôžu mať zodpovedný úsudok najmä z hľadiska bezpečnosti hry (ktoré deti by sa rady 

nepohrali aj so skutočnými zbraňami?). Napriek tomu sú práve ony pod rafi novanou marketin-

govou paľbou fi lmového priemyslu, ktorého významnou súčasťou zvyšujúcou zisky sú aj hračky 

(známe postavičky animovaných fi lmov). Čo však znamenajú hračky pre dospelého človeka? 

Robia starosti rodičom pri ich nakupovaní v snahe zohnať čo najvhodnejšie hračky, primerané 

veku, trvanlivé a nie veľmi drahé. Zamestnávajú dizajnérov, ktorí majú profesionálny záujem 

aby boli kreatívne, kvalitné, vyrobiteľné a navyše úspešné. Sú objektom záujmu pedagógov, 

psychológov a pediatrov, ktorí skúmajú, či nepoškodzujú správny psychomotorický vývin 

detí atď... Výrobcovia hračiek sa obávajú, aby ich vedeli efektívne vyrobiť a so ziskom predať. 

Pre výrobcov a obchodníkov je oblasť výroby hračiek konkurenčne veľmi náročný odbor. Do-

siahnuť v ňom úspech vyžaduje tvrdú prácu s trvalými inováciami a masívnu marketingovú 

podporu. Slovenský trh je príliš malý na úspešnú a rentabilnú sériovú výrobu hračiek. Ak vý-

robca chce akokoľvek dobrú hračku úspešne dostať na európsky trh, musí sa nevyhnutne ocit-

núť na veľtrhu hračiek v Norimbergu a tam niekoľko rokov získavať dôveru obchodníkov.

Drevená hračka, problém 
 dizajnu, výroby a trhu
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 Pri koncipovaní požiadaviek na dobrú hračku treba brať do úvahy kvalitu (použi-

tý materiál, funkčnosť), zhotovenie (kvalita možnej výroby, technológia), dizajn (estetická 

úroveň, bezpečnosť, vzhľad, farebnosť), originalitu, a nakoniec aj použitie hračky (výchov-

ný účel, didaktické využitie). Tento zoznam by sa dal doplniť o ťažko defi novateľný rozmer, 

ktorý hračkám často chýba – o emocionálnu stránku dizajnu alebo jednoducho o výraz hračky. 

Príťažlivosť spočívajúca v pútavom výraze, hrá dôležitú úlohu práve vtedy, keď má dieťa siahnuť 

po obľúbenej hračke, keď je unavené, keď sa potrebuje cítiť bezpečne. Príklad iného druhu 

hračky – stavebnicu, založenú na technickej zručnosti a priestorovej predstavivosti, bude dieťa 

skôr stavať pre uspokojenie z tvorby, premýšľania a experimentovania. Pri kreatívnom procese 

si dizajnér na začiatku nemusí formulovať konkrétne ciele ani určiť presnú primeranosť veku 

cieľovej skupiny. Väčšina hračiek má pôvod v experimentovaní s rôznymi materiálmi, inšpirá-

ciami zo zvieracej ríše, alebo rozvíjaním mechanizmov či rôznych fyzikálnych javov, prípadne 

v ich vzájomnom prepojení. Až následne, po objavení nosnej myšlienky – motívu, dizajnér 

pristúpi k špecifi kácii a defi novaniu cieľov bližšieho určenia hračky.

 Drevo je aj dnes dôležitým výrobným materiálom a v spracovanej forme je súčas-

ťou aktuálneho kultúrneho prostredia. V minulosti nájdeme mnohé šťastné spojenia tradície 

a moderného prístupu. Na rozdiel od českého prostredia na Slovensku sa mohutnejšie rozvinu-

la výroba drevených hračiek najmä v troch strediskách v medzivojnovom období: v Kunešove 

pri Kremnici, v Starej Turej a v Kyjaticiach pri Rimavskej Sobote. Ani v jednom však výro-

ba nepresiahla ráz ľudovej výroby. V súčasnosti sa drevená hračka predáva iba ako doplnkový 

sortiment, nedokáže konkurovať fl exibilnejším a cenovo dostupným plastom. Drevené hračky 

vyžadujú spravidla osobitný prístup pre vypracovanie technologických postupov ich výroby. 

Výrobcom nestačí iba tradičné stolárske vybavenie a skúsenosti remeselníka získané pri práci 

s drevom. Potreba zhotovenia veľkého počtu kusov, netypické tvary a zároveň drobné segmen-

ty hračiek sú dôvodom na hľadanie čo najefektívnejších postupov. Výroba každej drevenej čas-

ti sa musela aj v minulosti dôkladne premyslieť, čo vyžadovalo kreatívne technické myslenie 

a dôvtip, aby hračkárska živnosť priniesla primeraný fi nančný efekt. Tieto už hotové techno-

logické postupy sú veľmi inšpiratívne aj dnes, pričom sa ďalej rozvíjajú s využitím súčasného 

drevoobrábacieho vybavenia.

Dizajn

Výroba
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 Norimberg je miestom konania najväčšieho veľtrhu hračiek, potrieb pre záujmové 

aktivity a voľný čas. Veľtrh je určený výhradne odborníkom z celého sveta a je významným 

prameňom informácií, ktorý umožňuje orientáciu na trhu. Po ukončení prehliadky norimber-

ského veľtrhu sa nevyhnutne musíme zamyslieť nad otázkou, či je potrebná existencia také-

ho množstva hračiek. Len malá časť ponuky hračiek by sa dala považovať za skutočne dobré, 

kvalitné, inovatívne a kreatívne. Ďalším nerovnovážnym problémom je, že existuje fenomén 

„ázijská výroba“, pri ktorej je základným princípom podnikania plagiátorstvo a kopírovanie, 

pričom dominantným materiálom už dávno nie je iba plast a textil. U európskych výrobcov 

môžeme pociťovať niečo ako „ázijský komplex“, lebo už neplatí, že všetko, čo pochádza z Ázie 

je lacné a nekvalitné. To je jedna z pozitívnych správ pre spotrebiteľa. Ako však obstáť v tejto 

nemilosrdnej konkurencii? Niektoré fi rmy to riešia hľadaním stále nových výrobkov, iné zvyšo-

vaním kvality výroby, materiálu a uplatňovaním dobrého remesla a dizajnu. V súčasnosti je to 

väčšina nových inovatívnych a kreatívnych produktov vyrábaných v malých (často rodinných) 

podnikoch, dokonca niekedy manažovaných samotným dizajnérom. Tieto malé fi rmy často 

inklinujú k remeslu, experimentovaniu s materiálmi a majú nepopierateľnú výhodu: môžu 

častejšie inovovať výrobný program a majú bližší kontakt so spotrebiteľom, čím sa urýchľuje 

spätná väzba od zákazníka smerom k výrobku.

 V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sme na Slovensku často mohli počuť, že preží-

vame renesanciu drevených hračiek. Nebola to celkom pravda a nie je ani dnes. Za posledných 

dvadsať rokov bol na veľtrhu v Norimbergu zaznamenaný jednoznačný pokles tejto komodi-

ty. Zo zvyšnej ponuky asi tretina sú hračky, ktoré by sme mohli zaradiť skôr medzi suveníry. 

Tu dominuje ponuka miestnych tradičných výrobcov z oblasti Krušných hôr najmä mestečka 

Seiff en, ktoré má vyše tristoročnú tradíciu výroby sústružených, štiepaných, rezaných a maľo-

vaných fi gúrok, domčekov a luskáčikov.

Tibor Uhrín

Trh

»
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Michala Lipková

Divadlo vychádza z motívov „kyjatických hračiek“, 

vyrábaných pred vyše 150 rokmi v oblasti Gemera a Malohontu. Charakterisktická farebnosť 

(prevažne – červená, modrá, zelená, hnedá), ručne vyrezávaný ornament a plochá platforma 

na kolieskach, s ktorou boli fi gúrky pevne spojené, charakterizujú dizajn týchto pôvodných 

drevených hračiek. Set BábkoHry sa skladá z 25 dielov, ktoré navliekaním na základnú časť 

umožňujú vyskladať vždy štyri rôzne závesné fi gúrky. V príbehu môžu vystupovať mamka, otec, 

syn, dcéra či medveď, kohút, koník alebo „vlastnoručne vymyslení“ hrdinovia. Hra je zameraná 

na rozvíjanie komunikačných schopností a kreativity. Preto je vhodná najmä do predškolských 

zariadení, ale aj pre odborné pracoviská používajúce dramatoterapiu.

 BábkoHra ➂+



vyrobili: 3N3 frézovanie / Michala Lipková

materiál: bukový, dubový masív / tenkovrstvá lazúra

rozmer: otec 100 x 245 x 20 mm / kohút 70 x 100 x 20 mm



➀➅

 Do prostredia bábkového divadla zasadila svoj projekt Michala Lipková. Figúrky 

dreveného divadielka majú svoj základ v kyjatických hračkách, jednych z mála pôvodnych do-

mácich produktov, ktorých výroba pretrvala, aj keď vo veľmi obmedzenej miere dodnes. Ky-

jatické hračky dnes produkujú len niekoľkí výrobcovia vychádzajúci z tradičného formálného 

i výzdobného repertoára. Dizajnérsky zásah do tejto problematiky je pre mňa dôležitým posu-

nom najmä ako stimul v segmente tzv. ľudovej výroby, kde sa výroba zväčša odohráva v polohe 

opakovania pôvodných vzorov. Príbeh kyjatických hračiek je zaujímavý pre súčasnosť aj tým, 

že podpora ich výroby bola cielená. Domácka a remeselná výroba hračiek z Kyjatíc siaha 

do konca 19. storočia, keď tu začali miestni remeselníci popri výrobe nábytku vyrábať aj hračky, 

ktoré sa čoskoro stali zaujímavým odberateľským artiklom. Po vzniku prvej republiky sa však 

narušili pôvodné trhy a ich predaj začal upadať. V dvadsiatych rokoch 20. storočia sa začína 

nová éra kyjatických hračiek, keď ich pôvodnú výrobu začína podporovať štát a Kyjatice sa stá-

vajú jedným z najväčších výrobcov hračiek na Slovensku. Po druhej svetovej vojne opäť nastáva 

útlm, hoci niekoľkí remeselníci v produkcii pokračovali naďalej. Michala Lipková na tradíciu 

kyjatických hračiek nadväzuje najmä prostredníctvom charakteristického kružidlového dekó-

ru, zachováva aj farebnosť hračiek, fi gúrkam však dáva, na rozdiel od statických tradičných 

kyjatických hračiek, pohybový moment. Akoby kruhy a priamky, ktoré sú vyryté do povrchu 

dreva, mali možnosť ožiť. A ako to v správnom divadielku má byť, nechýba ani (papierová) 

scéna, na ktorej si deti môžu rozprávkový príbeh viacerými spôsobmi prerozprávať.

 Matematické uvažovanie nemusí byť pre všetky deti ľahké. Ako preklenúť obavy 

dieťaťa učiaceho sa matematiku sa pokúša riešiť stavebnica Hviezda času Ondreja Gavaldu 

a Viktórie Gavaldovej. Je určená pre deti predškolského i školského veku a je založená 

na sprostredkovaní matematickej informácie pomocou geometrického tvaru a farby a hľadania 

ich vzájomných konotácií. Dieťa si tak formou vizuálneho vnemu vytvára akúsi pamäťovú sto-

pu a predobraz číselných vzťahov. Hra vo svojom základe pripomína staré detské kaleidoskopy, 

kde sa vám v priezore vytvárali rôzne geometrické obrazce, v tomto prípade je však režisérom 

týchto goemetrických diel dieťa samo.

 Prvá kolekcia hravo
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 Koľko vlajok sveta poznáte? Viete, ako vyzerá napríklad vlajka Holandska 

alebo Venezuely? Chceli by ste si vytvoriť vlastnú vlajku? Vlajka ako špecifi cký obrazový motív 

má svoje zákonitosti a princípy, preto jej podoba má do určitej miery kánonický charakter. 

A aj preto autor skladačky Vlajky, Karol Trnovský, mohol vychádzať z geometrických súčastí, 

ktorých variovaním sa dajú vytvoriť nielen konkrétne, ale aj fantazijné vlajky. Pre dieťa je táto 

hra možnosťou poznávať sústavy geometrických a farebných tvarov a obrazcov. Aj keď možno 

deti vekovej hranice 4+ až tak neocenia hru ako spôsob poznávania krajín, to je pravdepodobne 

relevantnejšie pre školákov, je to zaujímavý spôsob cibrenia obrazovej pamäti či ukladania si 

vizuálnych znakov.

 Projekt hravo vnímam ako veľmi potrebnú iniciatívu – mohla by byť zmysluplným 

spojivom, ktoré dizajnérsky návrh posunie do prostredia výrobcov/predajcov. Ako spôsob pre-

sadenia kvalitného dizajnu by to spolu s následnou premyslenou komunikačnou a marketin-

govou stratégiou mohol byť jeden zo správnych spôsobov, ako domáci dizajn dostať do pove-

domia širokej verejnosti. Drevená hračka, historicky i kultúrne na Slovensku opodstatnená, 

je dobre zvoleným druhom, aj keď vzhľadom na náročnosť jej opracovania i konkurenciu iných, 

najmä plastových materiálov, bude pravdepobne určená najmä pre poučeného a náročného 

zákazníka.

Viera Kleinová «
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Ondrej Gavalda, Viktória Gavaldová

Jednoduchá stavebnica vytvorená na základe matematicko-

-geometrických a časových súvislostí. Základný ciferník evokuje hviezdu – svetlá farebnosť 

symbolizuje deň, tmavá zase noc. Tomuto rozdeleniu zodpovedajú i použité čísla 1 – 12 (deň) 

a 13 – 24 (noc). Mozaika ponúka veľkú škálu tvarových kombinácií, ktoré stimulujú vnímanie 

geometrických súvislostí – napríklad podobnosť trojuholníkov, rovnosť strán a uhlov rovnostranného 

trojuholníka, delenie kruhu a podobne. Hviezda času je vhodná aj pre školopovinné deti v momente, 

keď do hry vstupujú čísla. Napríklad ak použijeme rovnostranný trojuholník s číslami umiestenými 

na tých istých miestach ako v ciferníku, dostaneme zákonitosť, keď aritmetický priemer 

najväčšieho a najmenšieho čísla je vždy číslo tretie.

 Hviezda času ➃+



vyrobili: 3N3 frézovanie / Ondrej Gavalda / Viktória Gavaldová

materiál: dubový masív / akrylátový lak

rozmer: Ø 250 x 20 mm
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 Často sa mi stáva, keď stretnem známeho či neznámeho človeka a bavíme sa o na-

šom hračkárstve, že zaznie veta: „To vaše hračkárstvo, to je to s tými drevenými hračkami“. 

Musím ho vtedy opraviť, že vačšina našich produktov nie je drevených. Túto asociáciu vní-

mam ako akúsi nostalgiu, hlad po niečom, čo sa vytratilo. Myslím, že ľudia v sebe nosia túžbu 

po návrate k základným hodnotám, k prírode, k drevu. V obchode to však bolo dlhší čas inak. 

Drevené hračky v prvých rokoch nefi gurovali na popredných miestach predajnosti a zákaz-

níkom trvalo niekoľko rokov, než prešli od rozprávania k činom. Predpokladám, že to bolo 

predovšetkým kvôli vyššej cene a možno menej výraznej farebnosti, aká je bežná u plastových 

výrobkov. Dnes je situácia iná, vytvorila sa u nás pomerne stabilná skupina klientov, ktorí si 

dokážu za zmysel a kvalitu hračky priplatiť.

V skupine dizajnových hračiek je tento vývoj pomalší, zatiaľ si svoje miesto na slovenskom 

trhu len hľadajú. Na začiatku sme z vlastného presvedčenia investovali do dizajnovej špič-

ky – švajčiarskeho výrobcu drevených objektov Naef Spiele. Zprvoti sa našlo zopár nadšencov 

tohto dizajnového unikátu, avšak dodnes mám na sklade väčšiu časť mojej prvej objednávky 

spred štyroch rokov. Iné je to u dizajnových hračiek, kde aj funkčnosť a využiteľnosť hrá svoju 

rolu. Príkladom takýchto hračiek sú guľôčkové dráhy Cuboro a Xyloba, alebo domáce stavebnice 

Gringo a Brico. Tieto si aj napriek pomerne vysokej cene našli svoje publikum a tešia sa rastú-

cemu záujmu.

 V dnešnej dobe je realita taká, že prevažnú väčšinu nášho sortimentnu dovážame 

zo zahraničia. Či už priamo od európskych výrobcov, alebo z ich medziskladov v dostupnom 

dosahu. Našim pôvodným zámerom bolo preferovať európske výrobky z pôvodných fabrík. 

Výroba sa však zväčša uskutočňuje v Ázii, alebo inom zámorí. Už len málo výrobcov je schop-

ných vyrábať v domácich fabrikách za konkurencieschopných podmienok. Na túto skutočnosť 

Túžime po ucelenej 
 domácej produkcii
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zareagovali viacerí východoeurópsky producenti, predovšetkým z Českej republiky a Poľska 

a snažia sa pomerne širokej svetovej ponuke konkurovať domácimi výrobkami. Z môjho pohľa-

du však mnohí nedokázali prekročiť tieň kopírovania a opakovania už zavedených konceptov 

západoeurópskych výrobcov a často aj za cenu kvality prezentujú lacnejšie napodobneniny už 

známych hračiek.

V našom domácom kontexte sme zatiaľ na moderné trendy vo väčšej miere nadviazať nedoká-

zali. Pôvodné tradície remeselnej výroby neboli doposiaľ oživené, alebo ak aj boli, tak zostali 

na úrovni dekoratívnych ľudových premetov. V podstate sa iba jediný domáci výrobca doká-

zal uceleným konceptom presadiť na európskom trhu – spišská fi rma Veva. Dalším ohnivkom 

v reťazi je adoptovaná slovenská značka v Nemecku – výrobca drevených odrážadiel Janoschik. 

Jej zakladateľ pán Vanečko vybudoval ucelený koncept postavený na atraktívnych dizajnoch 

a využití pôvodých materiálov. V poslednom čase sa u nás objavuje nový fenomén oživova-

nia výroby hračiek a jeho parametre ma nesmierne tešia. Stretávam sa s mladými tvorcami, 

ktorí pracujú na nových vlastných dizajnoch hračiek a tieto dokážu dotiahnuť do hotových kva-

litných výrobkov. Príkladmi sú Haraburdart alebo Villo.in, ako aj Nikart alebo Tuli so svojmi 

produktami pre deti. Potešiteľnou je najmä skutočnosť, že tieto domáce dizajny nekopírujú 

už existujúce značky, ale prinášajú inováciu a nový charakter. V našom hračkárstve sme sa 

rozhodli do maximálnej miery túto domácu výrobu podporiť a propagovať. Veľmi sme uvítali 

vznik projektu hravo, ktorý podporuje mladých tvorcov pri realizácii ich nápadov do fi nálnej 

podoby. Podstatným prínosom projektu je jeho komplexný pohľad na výrobu hračky a snaha 

o dosiahnutie konečného produktu.

 Noví výrobcovia musia ešte prejsť strastiplnú cestu hľadania svojej pozície na trhu, 

koncipovania cenotvorby a distribučnej stratégie, prezentácie na svetovom trhu a iných súčastí 

marketingu, aby sa dokázali presadiť v ohromnej konkurencii. Ja však z týchto našich nadšen-

cov cítim ohromný potenciál, niečo ako kombináciu citlivého umenia, nápadu, použiteľného 

dizajnu, zmyslu pre kvalitu a trvácnosť s pokorou a skromnosťou, ktorá dáva novým výrob-

kom unikátny rozmer. Verím, že raz budeme môcť v našich obchodoch ponúkať vysokokvalitné 

hračky domácej výroby. Máme na to na Slovensku základné predpoklady, veď i jeden náš špič-

kový producent z Nemecka priznal, že materiál na výrobu vozia z našich lesov.

Oliver Fodor «
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Karol Trnovský

Vlajky štátov boli vždy predmetom detského záujmu – 

deti sa ich často sami učia, prekreslujú ich, hádajú alebo si vymýšľajú vlastné. Reálne vlajky 

sa skladajú zo základných geometrických tvarov. Tie sú v skladačke prispôsobné a eleminované 

na najmenší počet druhov tak, aby do seba univerzálne zapadali. Balenie obsahuje prvky 

(ôsmych druhov v 7 farbách s rôznymi akcentmi), ktoré umožňujú zložiť väčšinu vlajok sveta. 

Zároveň je z nich možné vytvárať tisíce farebných a tvarových kombinácií, čím sa podnecuje 

kreativita a fantázia najmä u detí predškolského veku. Hra stimuluje 

vizuálnu predstavivosť a pamäť dieťaťa.

 Vlajky ➃+



vyrobili: 3N3 frézovanie / Karol Trnovský

materiál: buková preglejka / akrylátový lak

rozmer: 1 vlajka 135 x 90 x 5 mm
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