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Vážený partner,
Pozývame Vás na otvorenie kreatívneho priestoru 
Fab Lab Bratislava, ktoré sa uskutoční 4. novembra 
(utorok) 2014 v priestoroch Fakulty informatiky a 
informačných technológií STU v Bratislave,  
Ilkovičova 2, Bratislava. 

Otvorenie poctia svojou účasťou 
minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Peter Pellegrini, 
francúzsky veľvyslanec Didier Lopinot, 
primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik,  
generálny riaditeľ CVTI SR Ján Turňa  
a dekan FIIT STU Pavel Čičák.

Program
11:00  Slávnostné otvorenie
13:00  Otvorenie priestoru pre verejnosť  
 so sprievodným programom. 



FAB LAB 
BRATISLAVA
Fab Lab Bratislava je nový experimentálny priestor v Bratislave, kde sa sústreďujú 
technické zariadenia voľne dostupné pre verejnosť. 3D tlačiarne, laserové či viny-
lové vyrezávačky a ďalšie stroje sú pripravené na prísun nápadov či výrobu prototy-
pov a sú otvorené tvorivosti a testovaniu. 

čo sa skrýva pod pojmom fab lab bratislava?
Fab Lab (skratka pre výrobné laboratórium) predstavuje otvorenú platformu tvorby 
a prototypovania fyzických „inteligentných” predmetov. Je určená pre podnikateľov, 
dizajnérov a umelcov, ktorí chcú rýchlejšie prejsť z konceptu na tvorbu prototypov. 
Priestor môžu využívať aj študenti zaujímajúci sa o experimentovanie a obohatenie 
svojich vedomostí v oblastiach, akými sú elektronika, výroba pomocou technológií, 
dizajn pre „kutilov” XXI. storočia. Fab Lab jednoducho slúži všetkým, ktorí chcú 
uchopiť výrobné techniky a túžia sa ponoriť do novej dimenzie priemyselnej tvorby.

Priestor, ktorý sa nachádza na Fakulte informatiky a informačných technológií STU 
v Bratislave, je otvorený počas pracovného týždňa. Presné otváracie hodiny sú 
zverejnené na www.fablab.sk, ako aj zoznam dostupných strojov spolu s formu-
lárom na ich rezerváciu. Fungovanie priestoru je založené na voľnom prístupe 
k strojom, registrácia je však nevyhnutná z dôvodu organizácie aktivít. 
Okrem poskytnutia prístrojového vybavenia Fab Lab Bratislava ponúka aj širokú 
paletu služieb zameraných na získanie potrebných zručností k ovládaniu konkrét-
nych technológií. 

Pilotný projekt Fab Lab Bratislava sa opiera o spoluprácu slovensko-francúzskych 
partnerov:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 


