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inovujme.sk 

Environmentálny dom 

Termovízia v stavebníctve Adaptívne lanové konštrukcie 
Ako si vymodelovať krajinu

Krajina na dotyk

Mapujeme svet 

Vyrobené z materiálov

Priemyselná automatizácia v praxi Aplikácie v autotronike a mechanotronike

Logistika a doprava 
Stavba očami 3D skenera 



Budem drakom -
zmrzlina vyrobená na 
počkanie 

Nerastné bohatstvo 
Slovenska 

Šutrárium – čarovný 
svet kameňov 

Voda v pôde

Vákuové 
dobrodružstvá 

Supravodivosť a 
nízke teploty 

Mechanochémia
okolo nás 

Baktérie v životnom 
prostredí –
pomáhajú, či nie? 

S ďalekohľadom na 
cestách 

Manipuluj s 
mikroskopickými 
objektmi 

Čarovná chémia 

Zaujímavý svet 
experimentálnej 
fyziky 

Vyrob si žabí sliz 

Kozmické 
observatórium 
extrémneho vesmíru 

Čarovný svet 
magnetov 

Tajomný svet 
neurónov 

Sú reakcie mozgu 
vždy presné? 

Stopy neviditeľného

Ako v sebe objaviť 
vedca 

Svet ako ho 
nepoznáme 

Medzi hrou a 
chémiou 

Senzory pod 
drobnohľadom

Svet pod 
mikroskopom 

Životný cyklus 
materiálov 

Spoznaj motor 
planéty 

Čo nám tečie z 
kohútika?



alltoys

Život a cestovanie vo vesmíre

Robot – Tvoj kamarátAko išlo vajíčko 
na vandrovku 

Prečo nie sme 
všetci rovnakí?  

Utajený život v pôde 

Budúcnosť 
ochrany pred 
kliešťami 

Obrovský nafukovací model hrubého čreva 

Ľudská slza ako 
umenie 

DNA a my Život na úrovni 

Bunka pod 
mikroskopom

Keď baktérie 
pomáhajú 

Máte 
problémové 
zviera 

Skutočný 
magický svet 
parazitov 

Život v bachore 

Chcete vedieť čo jete? 

Zrod lieku z liečivej 
rastliny 

Tajomný svet rastlín

Polárny výskum na UPJŠ v Košiciach 

Spoznávaj a chráň 

Objav s nami Ekológiu 

Osudové 
osmičky v 
našej pamäti 

História 
ukrytá v zemi 

Laboratórium 
čítania 

Mesto a jeho príbehy 

Naša Európska 
únia v ktorej 
žijeme 

Ekonóm je v 
každom z nás 

Matematika v experimentoch

Človek-
Právo-
Digitálny 
svet

Sociálni 
inžinieri 
v nás

Peniaze ako 
dobrý sluha 

Veľký brat sa 
pozerá 

Od nápadu k 
patentu 

BILLA

Hľadaj priateľské laktobacily

Kreatívna škola pipetovania 

Športuj zdravo, cíť sa skvelo 

model 
hrubého 
čreva 

Plazy máme radi...

Krása akvaristiky

Spoznávajme a chráňme našu avifaunu

Laboratórium 
Dr. Skúmavku 


