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Ostrov  
elektrotechniky a robotiky

R01   Znovuvyužitie elektroodpadu
Elektro-maker, ktorý vytvára rôzne vecičky  
za použitia LED, solárnej energie  
alebo súčiastok z vyradenej elektroniky.

R02   PC REVUE
Námety na IoT projekty s mikrokontrolérmi 
BBC Micro:bit, ESP a Raspberry v rámci 
výučby informatiky.

R03   Bobricius
Plošný spoj nemusí byť len zelený obdĺžnik. 
Jeho plocha sa dá využiť nielen funkčne, ale 
aj kreatívne.

R04   Robocup soccer
Sami si navrhli a postavili autonómnych 
robotov hrajúcich futbal, s ktorými už vyhrali 
mnoho medzinárodných súťaží.

R05   Robot Cing
Robot Cing je edukačná pomôcka pre deti i 
dospelých. Nepotrebujete špeciálne znalosti 
elektroniky, stačia základy programovania. 

R06   Robotika SK 
Ukážky robotov, ktoré boli postavené  
na robotické súťaže Istrobot a Robotour.

R07   Agora watch 
Keď sa nikde v obchodoch nedajú kúpiť 
hodiny s displejom z elektronického papiera, 
tak si ich sami vyrobíte.

R08   Robotika SPŠE a FI PEVŠ
Projekty žiakov SPŠ elektrotechnickej  
na Hálovej ul. v Bratislave, ktoré pripravujú  
na 2. ročník robotickej súťaže FIRST Global.

R09   UV LED Kyanotýpia
Spojenie historickej fotografickej techniky 
kyanotýpie a modernej LED technológie, kde 
na papieri a látke vznikajú rôzne vzory.

R10   SinDiKAT
Klub nadšencov retro počítačov. Venujú sa 
nielen ich záchrane, opravám a úpravám, ale 
aj novodobým klonom a perifériám.

R11   Tronic.sk
Maker, ktorý vyvíja a vyrába regulovateľné 
laboratórne zdroje. Zároveň sa venuje  
3D tlači, CCTV a Smart Home riešeniam.



Ostrov umenia a dizajnu
D12   Jedlo je umenie
Jedlo nie je iba palivo. Je to umenie  
- nekonvenčné, originálne, dych vyrážajúce, 
kombinujúce a harmonické.

D13   KaVACUM
Vlastnoručne vyrobený kávovar, ktorý 
zjednodušuje prípravu kávy. Vhodný nielen 
pre kaviarne, ale aj do domácnosti.

D14   FabLux
Inteligentná lampa, ktorá s vami interaguje, 
reaguje na pohyb, hlasové príkazy a je   
v rovnováhe s okolitým svetom.

D15   Jánoši - Sant
Šperky a puzdrá na okuliare z dreva vyrábané 
aj technológiou lepenia a ohýbania. Všetky sú 
originálne.

D16   Ateliér HORA
Ateliér Hora sa sústreďuje na výrobu 
autorského šperku. Využíva pri tom rôzne 
kreatívne a makerské techniky.

D17   Skvôt
Prenosný domov pre včely samotárky  
a ostatný hmyz, ktorý umožní ich prežitie  
v mestách, parkoch  alebo záhradách.

D18   FolkPets
Viac ako len štýlové chovateľské potreby. 
Produkty inšpirované ľudovou krásou,  
kde sa snúbia technológie s tradíciami.

D19   Steampunk style
Výroba steampunkových doplnkov, najmä 
stolných lámp pre industriálne priestory. 
Každý kúsok je originál.

D20   Custom lighting
Svetelný LED ihlan s individuálnym 
digitálnym ovládaním, ktoré sa dá 
programovať a synchronizovať s ďalšími.

D21   Obtura
Dizajnový projekt zameraný na návrh  
a výrobu dizajnových zátok pre nápojové 
fľaše pomocou generatívneho dizajnu.

Ostrov 3D tlače 

P22   Prusa Research
Český kutil, ktorý dal meno tlačiarni. Dnes je 
Prusa Research jednou z najuznávanejších 
spoločností a synonymom pre 3D tlačiareň.

P23   BUNKEROID
Správca kryptografických SEED kľúčov, ktorý 
sa zaoberá kombináciou rôznych technológií 
od CNC cez laser až po krypto.

P24   3D Guru
YouTuber a nadšenec pre 3D tlač,  
od ktorého sa môžete dozvedieť tipy  
a triky z oblasti 3D tlače a elektroniky.

P25   e-NABLE Slovakia 
Komunita ľudí z celého sveta, ktorí využívajú 
svoje 3D tlačiarne na tvorbu ”open source” 
mechanických rúk pre deti a dospelých.

P26   Domáca 3D tlač
Milan po pracovnom úraze zostal na vozíku. 
Pustil sa do 3D tlače a za pol roka nazbieral 
dostatok skúseností. Rád sa o ne podelí. 

P27   3D čokotiskárna
3D tlač, ktorá namiesto plastového filamentu 
používa kvalitnú čokoládu. Všetko, čo 
vytlačíte sa tak dá rovno zjesť.

P28   Rapidnext
Jediný projekt na Slovensku zameraný čisto 
na malo-sériovú výrobu prostredníctvom  
3D tlače. Je toto budúcnosť výroby?

P29   KAKAO 3D
Nadšenec do 3D tlače a prototypovej výroby, 
ktorý predstaví profesionálne stolné 3D 
tlačiarne z dielne slovenského startupu.

P30   Materialpro3D.sk
3D filamenty, ktoré nie sú len cenovo 
dostupné, ale spĺňajú aj kritériá s ohľadom  
na zdravotnú nezávadnosť a stálosť.

P31   Šupolka
Výtvarníčka, ktorá už pár rokov na svojich  
3D tlačiarňach vyrába šperky (najmä brošne) 
v tvare polygónových zvierat.



Ostrov vzdelávania 
 
V32   Fablab SK
Verejne dostupná kreatívna dielňa zameraná 
na digitálne technológie výroby (CNC, rezacie 
plotre, laserové vyrezávače a 3D tlač). 

V33   AGNICOLI, o.z
Nezisková organizácia zameraná na vedu  
a vzdelávanie s projektami ako ”inteligentná 
rukavica” alebo ”myšlienkami riadené 
systémy”.
 
V34   inovujme.sk
Pomáhame Slovensku inovovať. Pozývame 
vás na prehliadku inovácií v praxi. Môžete 
sa zapojiť aj do inovačného kvízu a vyhrať 
zaujímavé ceny.
 
V35   Creative Point
Verejná hi-tech dielňa, ktorá funguje  
už od roku 2016 v Bratislave. Uvidíte výstupy 
z každotýždenných workshopov  
a krátke tutoriály. 

V36   Robotika FMFI UK
Na Katedre aplikovanej informatiky sa  
študenti FMFI UK stretávajú s robotikou  
v rámci viacerých predmetov a projektov.

V37   Octopus LAB
Česká komunita nadšencov, ktorá vyvíja 
univerzálne moduly pre makerov 21. storočia 
- zdroje, roboty, smarthome, IoT,... 

V38   Drevárska fakulta TUZVO
Kreatívne projekty študentov vybraných 
odborov Drevárskej fakulty TU vo Zvolene 
vytvorené pomocou 3D tlače, laseru a CNC.

V39   MachLAB Croatia
Technologická dielňa z Chorvátska, ktorá 
vznikla na podporu a rozvoj novej  
technickej vedy, makerstva, vzdelávania  
a kreativity.

V40   Elektrotechnický ústav SAV
Uvidíte levitáciu supravodivých materiálov 
v silnom magnetickom poli permanentných 
magnetov a ďalšie vedecké experimenty.

V41   Programujeme micro:bit
Učitelia z FEI STU predvedú ako sa dá 
jednoducho naprogramovať malý micro:bit 
tak, aby robil presne to, čo chcete.

V42    Lab.cafe
Makerská dielňa, v ktorej nájdete širokú škálu 
strojov od jednouchých ručných až po hi-tech 
3D tlačiarne, laserovú rezačku a pod.

Ostrov zábavy
Z43   Comics Salon & AnimeSHOW
Festival popkultúry, ktorý často  
a aktívne využíva 3D tlač. Touto technológiou 
si napríklad vyrábajú vlastné medaile a 
trofeje.

Z44   Cosplayerka Caca.cosart 
Názov COSPLAY je odvodený od slov  
costume & play.  Je to snaha o čo 
najdokonalejšie stvárnenie fiktívnej  
alebo reálnej postavy.

Z45   Lebo Mädveď
Dizajnové hry, ktoré majú vzdelávací 
charakter. Poskladaj si drevenú mapu, či 
pexeso, folketo  a nauč sa pri tom súvislosti.

Z46   Cosplayerka Mima
Keď si chcete vytvoriť nejaký kostým 
na COSPLAY, musíte byť maker a keď má byť 
dokonalý, musí vo vás byť aj kus umelca. 

Z47   Simulátor behu v lese (Hornbach) 
Ako dostať les dovnútra? Jediná nádej  
je umelý trávnik, drevené dosky a maker, 
ktorý sa nebojí naozaj veľkej výzvy.

Z48   Vznášajúce sa kreslo (Hornbach)  
Vitaj v pánskom salóne, kam človeka zavanú 
fúkače lístia. Vyskúšajte sa previezť v tomto 
”vymakerovanom” vznášajúcom sa kresle.



Ostrov ekológie a prírody
E49   Greenpower Slovensko 
Pôvodom britský projekt, v ktorom je výzva 
jednoduchá - Postavte vlastnú elektrickú  
formulu a zúčastnite sa v nej pretekov! 

E50   Offroad power e-bikes 
Chceli by ste vlastný a výkonný elektrický 
bicykel (až do 20 kW)? Tak si ho postavte! 
Predvedieme vám ako na to. 

E51   Biomaterials Inovations 
Inovatívne materiály zamerané na riešenie 
otázok alternatívnych obalových a odevných 
špeciálnych ochranných materiálov. 

E52   Medomat 
Pretože automaty na predaj medu sú veľké 
a drahé, rozhodli sme sa vytvoriť si vlastný 
modulárny automat.
 
E53   Já na tom dělám, z. s. 
Nie všetky veci, ktoré už nepotrebujete musia 
skončiť v koši. Zo starej audiokazety sa dá  
vyrobiť peňaženka, z diskety blok,... 

E54   HYGGE HOMES 
Projekt ekologického rastúceho domu, ktorý 
sa prispôsobuje svojim majiteľom veľkosťou, 
smart technológiami, je zdravý a úsporný. 

E55   Paralelná Polis 
Hydroponické pestovanie rastlín, digitálne 
zrkadlo a ďalšie zaujímavé projekty vám 
predstaví tento ostrov slobodného myslenia.

E56   Karbónové kolobežky 
Športové kolobežky vyrobené z ľahkého, 
pevného materiálu, ktoré sú využívané  
aj na medzinárodných pretekoch.

E49 E50

Schodisko

Schodisko

E51 E52 E53
WC

E54 E55

Zázemie 
pre makerov

Z48

Chill out, detský kútik
W

orkshopová zóna

R09 R10 R11

R08 R07 R06 R05

R04R03R02R01

D12 D13 D14

D18 D17 D16 D15

D21D20D19

P22

Z46

WC
V41

V42

V40 V39 V38

V37

V32V33V34

V36V35

Schodisko

Schodisko

Informácie

Vstupenky

PRÍZEMIE
P24

P23

P25P26P27

POSCHODIE

P31P30P29P28

Z44Z45

Z43

Z47

E56



,

,

,

CENTRUM
 V

ED
EC

KO
-TECHNICKÝCH INFO

R
MÁCIÍ SR

Inovácie
a tradície

(OZ)


