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INTERAKTÍVNE VÝSTAVY  

(október 2014 – september 2015) 

 

 
Na prenájom, príp. na predaj ponúkame originálne interaktívne výstavy vedeckých hračiek, 
hlavolamov a fyzikálnych experimentov: 

1. Kaleidoskop – vedecká hračka 
2. Špirála – vedecká hračka  
3. Hodnoty – vedecká hračka 
4. Koleso – vedecká hračka 
5. Sea and Scientific Toy / More – vedecká hračka  
6. Škola – vedecká hračka 
7. Vynálezy – vedecká hračka. 

Viac o výstavách v prílohe, na www.vedeckahracka.sk/vystavy/vystavy.html, príp. telefonicky 
alebo mailom. 

Názov výstavy určuje jej zameranie či nosný predmet výstavy. Každá výstava má: 
- vlastný námet a scenár,  
- plagát/leták s logom,  
- postery/nástenky,  
- obsahovo a graficky odlišné manuály, 
- tematicky rozširujúce hračky a zariadenia,  
- doplnkové a dekoračné predmety (rôzne druhy kaleidoskopov, závesné špirály, autíčka, 

meradlá, hlavolamy,...). 

Základom všetkých výstav (okrem 5.) je min. 77 vedeckých hračiek, 23 hlavolamov a 11 
jednoduchých neškolských fyzikálnych experimentov. Rozšírením môže byť komplet hračiek pre 
predškolákov, interiérové predmety do tmavého priestoru vrátane luminiscenčnej fólie na stopy 
blesku, optické klamy či loto-matematika. 

Na min. 5-dňovú reinštaláciu nájomcom vybratej výstavy na základe zmluvy o prenájme je vhodná 
väčšia miestnosť/učebňa, v ktorej je min. 11 stolov/vodorovných výstavných plôch. Výstavné 
materiály sa zmestia do osobného auta – prevoz výstavy z miesta predchádzajúcej inštalácie alebo 
z Banskej Bystrice zabezpečuje nájomca. Výstavu so zástupcom nájomcu nainštalujeme za 3-5 
hodín a nadväzne zacvičíme animátorov. Ku každej výstave poskytneme komplet vysvetľujúcich 
textovo-obrázkových materiálov k exponátom a inštrukciu pre animátorov.  

http://www.vedeckahracka.sk/
http://www.vedeckahracka.sk/vystavy/vystavy.html


 

 

 

 

 

 

 

  
Výstava Prenájom 

€/deň 

Hodnota 
(€) 

Inštalácie 

  Prvá  Počet  

 

  
 

Kaleidoskop - vedecká hračka 10,00 650 1.2.2006 57 

  
Špirála - vedecká hračka 10,00 700 10.1.2007 43 

  
Hodnoty - vedecká hračka 11,00 1 200 2.2.2009 29 

  
Koleso - vedecká hračka 11,00 1 800 29.3.2010 10 

  
SEA and Scientific Toy 12,00 380 21.9.2013 2 

  
Škola - vedecká hračka 15,00 1 100 13.1.2014 2 

  
Vynálezy - vedecká hračka 15,00 1 200 22.9.2014 1 

  
Doplnenia         

  Hračky pre najmenších 0,50 100-140     

  Tmavý priestor 1,00 200     

  Loto-matematika (50 ks) 0,20 80     

 

 

 

 

Ing. Beata Puobišová, predsedníčka OZ VH - autorka a kurátorka výstav  

+421 903 549 243; vedhra@pobox.sk 


