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Ponúkame prípravu projektov, prípravu rozpočtov, externé poradenstvo...

https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/


Inšpirácie

Pre knižnice



Inšpirácie

Pre oddychové zóny



Inšpirácie

Pre tvorivý priestor



Vybavenie

Lettera – knižničný informačný systém

Všetky informácie o knižných tituloch vo vašej knižnici na jednom mieste.

Správa knižných titulov, databáza titulov, katalogizácia titulov, akvizícia,

výpožičné protokoly. Efektívne fungovanie modernej knižnice s intuitívnym

ovládaním a lokalizáciou v slovenčine.

Bližšie informácie nájdete na www.kniznyfond.sk



Vybavenie

Internetové kníhkupectvo pre inštitúcie

Nakupujte knižný fond podľa Vami zvolených 

preferencií. Možnosť výberu vlastnej databázy 

titulov rôznych žánrov, vrátane učebníc, alebo 

výber z množstva knižných sád logicky 

rozdelených podľa žánru a odporúčaného veku 

čitateľa. Knihy si viete vybrať na webe 

www.kniznyfond.sk



Vybavenie

Virtuálny sprievodca múzeom

Pozrite si exponáty prostredníctvom virtuálnej reality a zažite dobrodružstvo v prvej osobe!

Sada pre virtuálnu realitu poskytuje platformu na digitalizáciu exponátov múzea, pomocou ktorej je

možné vyskúšať tieto exponáty "vlastnými rukami", nielen za ochranným sklom.

Sada Virtuálny sprievodca múzeom obsahuje: 4ks kvalitné okuliare pre virtuálnu realitu, ovládače pre

VR okuliare, aplikáciu obsahujúcu platformu pre 3D modely, ale tiež už existujúce modely, hry, kvízy,

úlohy z rôznych tém.



Vybavenie

3D kino

Možnosť využitia na projekciu z filmového, 

fotografického alebo 3D štúdia.

Organizovanie externého vyučovania pre 

študentov, názorné 3D modely a pokusy.

Súčasť vybavenia:

• Plátno

• 3D projektor a okuliare

• Ozvučenie

• Zatemnenie miestnosti

• Sedenie

• Akustická izolácia



Vybavenie

Mapping

a laserová projekcia

Zatraktívnite interiér alebo 

exteriér budovy s využitím:

• Laserová projekcia

• Laserové show

• Videoprojekčné mapovanie 

budov

• Holografická projekcia



Informácie

Informačné kiosky – dotykové

Poskytnite informácie návštevníkom pomocou 

informačných kioskov:

- v interiéri aj exteriéri,

- jednoduché ovládanie,

- ochrana proti vandalom,

- reproduktory,

- aplikácia umožňujúca tvoriť vlastný obsah.



Informácie

Videokonferenčné systémy

Komunikujte s návštevníkmi alebo divákmi aj v on-line priestore pomocou moderných 

videokonferenčných systémov. 

Integrovaná kamera vďaka inteligentným funkciám rozpoznáva a automaticky prepína hovoriaceho

účastníka v miestnosti. Celé riešenie je dodávané na mobilnom stojane, čím je jednoduché ho v prípade

potreby presúvať kam je potrebné.



Bezpečnosť, hygiena

FaceScan

Zabezpečte bezpečnosť a hygienu pre

vašich návštevníkov.

FaceScan je systém určený na

bezkontaktné rozpoznávanie tváre osôb a

meranie telesnej teploty na základe

termometrie v reálnom čase s vysokou

presnosťou ± 0,3°C. Obsahuje cloudovú

aplikáciu, ktorú je možné napojiť interné

systémy riadenia dochádzky. Je možné ho

využiť aj na evidenciu zamestnancov,

počítanie návštevníkov v interiéri. Súčasťou

je kontrola správneho nasadenia tvárovej

masky.



Bezpečnosť, hygiena

Dezinfekčný stojan - vnútorný s meraním teploty a exteriérový

Zabezpečte bezpečnosť a hygienu pre vašich

návštevníkov.

Automatické a bezkontaktné zariadenie pre

dezinfekciu rúk a meranie telesnej teploty.

Zariadenie je vhodné umiestniť v interiéri, pri vstupe

do objektu s väčšou koncentráciou osôb.

Bezkontaktné meranie teploty prebieha automaticky,

priblížením sa k prístroju. Zariadenie rozpozná tvár,

vykoná meranie teploty a zobrazí hodnotu na displeji.



Bezpečnosť, hygiena

Germicidné žiariče

Chráňte návštevníkov dezinfekciou priestorov.

Germicídne žiariče dezinfikujú vzduch a povrchy prostredníctvom ultrafialového žiarenia UV-C vlnovej dĺžky

253,7 nm. Toto žiarenie veľmi účinne ničí mikroorganizmy ako sú vírusy, baktérie a plesne tak, že narúša

ich DNA. Uzavreté žiariče sa používajú za prítomnosti ľudí, pretože proces sterilizácie prebieha vo vnútri

zariadenia nepretržitým núteným obehom vzduchu okolo zdroja UV-C žiarenia.



Exponáty

Tangram

Zaujmime návštevníkov pomocou interaktívnych exponátov, hlavolamov a vzdelávacích hier. Môžu byť v

prevedení ako nástenné exponáty alebo ako stolové.

Pytagorova veta Bludisko



Exponáty

Ementál

Nástenná verzia – rozvíja jemnú motoriku, pre

1-2 hráčov.

Cieľom je vyhnúť sa nástrahám a dopraviť 

guľôčku do cieľa



Fackomer

Merač postrehu a rýchlosti - zábava zaručená.

Pohybom (mávnutím) ruky pretni čo

najrýchlejšie dva laserové lúče a zmeraj svoju

rýchlosť. Umožňuje merať pohyb ruky (úder),

nohy (kop). Na monitore uvidíš rýchlosť tvojho

pohybu v km/h.

Exponáty

Stromček

Stromček - Priestorová hra pre precvičovanie

motoriky, zručnosti a sústredenia. Cieľom je vyvážiť

systém a trafiť laserom ťažisko. Hráč si uvedomí

fyzikálne zákonitosti ramena sily a vzájomné

pôsobenie a skladanie síl.



Oči-ruka

Hra na postreh pre 2 až 4 hráčov. Stredový kruh sa

na začiatku každej novej hry rozsvieti všetkými

farbami a po jeho zhasnutí musí každý hráč stlačiť

tlačidlo svojej farby. Najrýchlejšiemu sa pripočíta 1

bod a vyhráva ten, ktorý ako prvý získa 5 bodov.

Exponáty

Pexeso

Hra je určená pre jedného alebo dvoch

hráčov. Úlohou je nájsť rovnaké páry

tlačidiel so symbolmi v určenom

časovom limite.



Nábytok

Dizajnové molitanové modulové pohovky a taburety



Stoly

Nábytok

Stoličky



Taburety

Nábytok

Tuli vaky



Návštevnícke pohovky

Nábytok


