
 

 

 

 

 

 

 

 

KATALÓG HRAČIEK 

 

chránenej dielne Bez bariér n.o. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

                      O projekte 
 

V projekte "Od myšlienky k hračke" sa mladí ľudia so 

zdravotným postihnutím oboznámili s výrobou drevených a 

textilných hračiek, a to od prvej fázy návrhu hračky až po finálnu 

verziu výrobku. Na výrobnom procese hračky podieľali desiati ŤZP 

mladí ľudia svojou kreativitou, svojimi návrhmi a prácou, s využitím 

IKT technológií (práca v grafickom programe), čím rozvíjali svoje 

zručnosti. Zároveň sa oboznámili s novými technológiami - s 

nekonvenčnou metódou delenia materiálov pomocou laserového 

zariadenia a sublimačnou potlačou. Nadobudnuté skúsenosti budú 

ďalej využívať pri práci v chránenej dielni.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Projekt Bez bariér n.o. podporila Nadácia VÚB  

v rámci grantovej schémy Pre nádej 2012. 

 



Názov: „Nákladné auto“ 

Popis: Drevené nákladné auto s vyklápacou vlečkou. Otváracia zadná časť 

umožňuje ľahké vysypanie nákladu. Vďaka rozmanitému farebnému 

prevedeniu sa deti môžu naučiť rozoznávať farby. Hračka slúži aj na 

precvičovanie motoriky. Povrchová úprava hračky zdravotne nezávadným 

lakom. Vhodné pre deti od 3 rokov.  

Rozmer: 7 x 20 x 14 cm (šírka x dĺžka x výška) 

 

 

 



Názov: „Skladačka so slniečkom“ 

Popis: Drevená skladačka s rôznymi geometrickými tvarmi, s motívom 

slniečka v strede. Vďaka rozmanitému farebnému prevedeniu sa deti môžu 

naučiť rozoznávať farby a geometrické tvary. Hračka slúži aj na 

precvičovanie motoriky. Povrchová úprava hračky zdravotne nezávadným 

lakom. Vhodné pre deti od 3 rokov.  

Rozmer: 20 x 1,4 cm (priemer x hrúbka) 

 

 

 



Názov: „Geometrické tvary“ 

Popis: Drevená skladačka s rôznymi geometrickými tvarmi. Vďaka 

rozmanitému farebnému prevedeniu sa deti môžu naučiť rozoznávať farby 

a geometrické tvary. Hračka slúži aj na precvičovanie motoriky, 

nasúvaním správnych geometrických tvarov na kolíky. Povrchová úprava 

hračky zdravotne nezávadným lakom. Vhodné pre deti od 3 rokov. 

Rozmer: 16 x 16 x 4 cm (šírka x dĺžka x výška) 

 

 

 
 



Názov: „Psíkovia“  

Popis: Drevená skladačka s rôznymi geometrickými tvarmi a dvoma 

psíkmi. Vďaka rozmanitému farebnému prevedeniu sa deti môžu naučiť 

rozoznávať farby a geometrické tvary. Hračka slúži aj na precvičovanie 

motoriky. Povrchová úprava hračky zdravotne nezávadným lakom. 

Vhodné pre deti od 3 rokov. 

Rozmer: 30 x 20 x 1,2 cm (šírka x dĺžka x hrúbka) 

 

 

 



Názov: „Veselé gombíky“ 

Popis: Drevená hračka slúži na precvičovanie jemnej motoriky. Pozostáva 

z troch farebných gombíkov, ktoré sa pomocou drevenej ihly a špagátu 

prišívajú na drevenú podložku. Povrchová úprava hračky zdravotne 

nezávadným lakom. Vhodné pre deti od 6 rokov. 

Rozmer: 14 x 5,5 x 0,7cm (šírka x výška x hrúbka), priemer gombíka 4,5cm 

 

 

 
 

 



Názov: „Domček s počítadlom“ 

Popis: Drevený domček s počítadlom a rôznymi geometrickými tvarmi. 

Vďaka rozmanitému farebnému prevedeniu sa deti môžu naučiť 

rozoznávať farby a geometrické tvary. Hračka slúži aj na precvičovanie 

motoriky, vkladaním správnych geometrických tvarov. Povrchová úprava 

hračky zdravotne nezávadným lakom. Vhodné pre deti od 3 rokov. 

Rozmer: 25 x 20 x 24 cm (šírka x dĺžka x výška) 

 

 
 



Názov: „Kačka - počítačka“  

Popis: Drevená skladačka s vyberateľnými kockami. Na jednej strane sú 

farebné čísla, na druhej strane sú kvietky v takom počte ako udáva číslo na 

zadnej strane. Vďaka rozmanitému farebnému prevedeniu sa deti môžu 

naučiť rozoznávať farby a poznať čísla. Hračka slúži aj na precvičovanie 

motoriky, vďaka umiestňovaniu kociek. Povrchová úprava hračky 

zdravotne nezávadným lakom. Vhodné pre deti od 3 rokov. 

Rozmer: 30 x 20 x 1,2 cm (šírka x dĺžka x hrúbka) 

 

 

 



Názov: „Morský svet“  

Popis: Drevená skladačka s vyberateľnými zvieratkami a puzzle. Dieťa 

spoznáva zvieratká žijúce v morskom svete. Každý obrázok zvieratka je 

rovnaký i na podložke. Hračka slúži aj na precvičovanie motoriky, vďaka 

umiestňovaniu zvieratiek a skladaniu puzzle. Povrchová úprava hračky 

zdravotne nezávadným lakom. Vhodné pre deti od 3 rokov. 

Rozmer: 30 x 21 x 1,2 cm (šírka x dĺžka x hrúbka) 

 

 

 
 



Názov: „Krabička s pexesom“ 

Popis: Drevená krabička s motívom ovocia. Pozostáva z desiatich párov 

žetónov s motívom ovocia (10 druhov ovocia). Vďaka rozmanitému 

farebnému prevedeniu sa deti môžu naučiť rozoznávať farby a druhy 

ovocia. Deti tiež môžu skladať páry s rovnakým obrázkom na žetónoch 

(ako pexeso). Hračka slúži aj na precvičovanie motoriky, vkladaním 

žetónov s obrázkami do otvoru. Povrchová úprava hračky zdravotne 

nezávadným lakom. Vhodné pre deti od 3 rokov. 

Rozmer: 16,5 x 17,5 x 6 cm (šírka x výška x hrúbka) 
 

 

 
 



Názov: „Chalúpka“ 

Popis: Drevená pokladnička v tvare chalúpky. Má otváraciu strechu 

s otvorom pre vkladanie predmetov. Hračka slúži aj na precvičovanie 

motoriky, vkladaním predmetov do otvoru a otváraním strechy. Povrchová 

úprava hračky zdravotne nezávadným lakom. Vhodné pre deti od 3 rokov. 

Rozmer: 8 x 14 x 16 cm (šírka x dĺžka x výška) 

 

 

 

 



Názov: „Kohút“ 

Popis: Drevená hračka slúži na precvičovanie motoriky. Pozostáva z 

farebných častí, ktoré do seba zapadajú. Vďaka rozmanitému farebnému 

prevedeniu sa deti môžu naučiť rozoznávať farby. Povrchová úprava 

hračky zdravotne nezávadným lakom. Vhodné pre deti od 3 rokov. 

Rozmer: 21 x 24 x 0,7cm (šírka x výška x hrúbka) 

 
 

Názov: „Kačka - hojdačka“ 

Popis: Drevená hračka v tvare kačky. Slúži na precvičovanie motoriky 

vďaka hojdavému pohybu. Vďaka rozmanitému farebnému prevedeniu sa 

deti môžu naučiť rozoznávať farby. Povrchová úprava hračky zdravotne 

nezávadným lakom. Vhodné pre deti od 3 rokov. 

Rozmer: 9,5 x 16 x 14 cm (šírka x dĺžka x výška) 

 



Názov: „Maznáčik“ 

Popis: Textilný vankúšik v tvare mačky. Je naplnený termovýplňou, vďaka 

čomu je príjemný na dotyk. Je zhotovený technikou patchwork. Možné 

prať v práčke. Vhodné pre deti od 1 roka.  

Rozmer: 20 x 28 cm (šírka x výška) 

 
 

Názov: „Sova“ 

Popis: Textilný vankúšik v tvare sovy. Je naplnený termovýplňou 

a polystyrénovými guličkami, vďaka čomu je príjemný na dotyk. Možné 

prať v práčke. Vhodné pre deti od 1 roka.  

Rozmer: 24 x 28 cm (šírka x výška) 

 



Názov: „Žabka“ 

Popis: Textilná hračka v tvare žabky. Je naplnená termovýplňou 

a polystyrénovými guličkami, vďaka čomu je jemná na dotyk. Má vo 

vnútri dve roľničky, ktoré vydávajú príjemný zvuk. Možné prať v práčke. 

Vhodné pre deti od 1 roka.  

Rozmer: 18 x 22 cm (šírka x výška) 

 
 

Názov: „Morské prasiatko“ 

Popis: Textilná hračka v tvare prasiatka. Je naplnená termovýplňou 

a polystyrénovými guličkami, vďaka čomu je jemná na dotyk. Má vo 

vnútri roľničku, ktorá vydáva príjemný zvuk. Možné prať v práčke. 

Vhodné pre deti od 1 roka.  

Rozmer: 22 x 24 cm (šírka x výška)  

 



Názov: „Slimáčik“ 

Popis: Textilná hračka v tvare slimáčika. Je naplnený termovýplňou 

a polystyrénovými guličkami, vďaka čomu je jemný na dotyk. Má vo 

vnútri roľničku, ktorá vydáva príjemný zvuk. Možné prať v práčke. 

Vhodné pre deti od 1 roka.  

Rozmer: 28 x 20 cm (šírka x výška) 

 
 

Názov: „Sloník“ 

Popis: Textilná hračka v tvare sloníka. Je naplnený termovýplňou 

a polystyrénovými guličkami, vďaka čomu je jemný na dotyk. Má vo 

vnútri roľničku, ktorá vydáva príjemný zvuk. Možné prať v práčke. 

Vhodné pre deti od 1 roka.  

Rozmer: 25 x 15 cm (šírka x výška) 

 



Názov: „Veselý macík“ 

Popis: Textilná hračka v tvare macíka. Je naplnený termovýplňou 

a polystyrénovými guličkami, vďaka čomu je jemný na dotyk. Má vo 

vnútri roľničku, ktorá vydáva príjemný zvuk. Možné prať v práčke. 

Vhodné pre deti od 1 roka.  

Rozmer: 18 x 24 cm (šírka x výška) 

 
 

Názov: „Koník“ 

Popis: Textilná hračka v tvare koníka. Je naplnený termovýplňou 

a polystyrénovými guličkami, vďaka čomu je jemný na dotyk. Má vo 

vnútri roľničku, ktorá vydáva príjemný zvuk. Možné prať v práčke. 

Vhodné pre deti od 1 roka.  

Rozmer: 20 x 22 cm (šírka x výška) 

 



Názov: „Janko a Marienka“ 

Popis: Textilné hračky v tvare chlapca a dievčatka. Sú naplnené 

termovýplňou a polystyrénovými guličkami, vďaka čomu sú jemné na 

dotyk. Májú vo vnútri roľničku, ktorá vydáva príjemný zvuk. Možné prať v 

práčke. Vhodné pre deti od 1 roka.  

Rozmer: 16 x 22 cm (šírka x výška) 

 
 

Názov: „Bábika“ 

Popis: Textilná hračka v tvare bábiky. Je naplnená termovýplňou 

a polystyrénovými guličkami, vďaka čomu je jemná na dotyk. Má vo 

vnútri roľničku, ktorá vydáva príjemný zvuk. Možné prať v práčke. 

Vhodné pre deti od 1 roka.  

Rozmer: 32 x 40 cm (šírka x výška) 

 



 

 

 

 

Ponukový  katalóg obsahuje výrobky 

zhotovené zdravotne  post ihnutými  mladými 

ľuďmi  v  chránenej  dielni  Bez  bariér  n.o .  

v  rámci  projektu „Od myšl ienky  k  hračke“ .   

 

Prezentuje  drevené  a  text i lné hračky ,  ktoré  

vlastnoručne zhotovi l i  ŤZP mladí  ľudia   

aj  s  použi t ím moderných zariadení  –   

delením laserom a  subl imačnou potlačou.  

 

Bližš ie  informácie  o  projekte  nájdete   

vo  vnútri  katalógu a  na webstránke  

www.bezbarierno .com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento katalóg výrobkov vznikol v rámci projektu Bez bariér n.o. 

s názvom „Od myšlienky k hračke“, ktorý podporila Nadácia VÚB v rámci 

grantovej schémy Pre nádej 2012. 

 


