EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2014
Tr a d i č n o u ú č a s ť o u s m e p r i s p e l i
k zatraktívneniu 8. ročníka festivalu vedy „Európska
Noc výskumníkov 2014“ paralelne organizovaného v 33
krajinách nášho kontinentu. Udalosť, ktorú v posledný
septembrový piatok hostila aj bratislavská Stará tržnica,
pritiahla pozor nosť neuveriteľného množstva
návštevníkov. V originálnej expozícii priechodného
stánku sme od rána do polnoci boli v permanentnom
stave obliehania a obsadenia.
Očakávanú, nadštandardnú pozornosť hostia
venovali interaktívnym exponátom: „postreh 32 tlačidiel,
GON súprava, termokamera s veľkoplošným monitorom,
zábavné snímanie mozgových vĺn s PC aplikáciou.“ Zaujali

tiež: „laserové meranie i 3D skenovanie, spektrometer
s veľkou obrazovkou, Chladnyho obrazce“ a opomenuté
nezostali ani „zábery rýchlokamerou, zvukové pexeso,
modely laserových modulov, vreckový hologram a príručný
plazmový disk“. Hoci umiestnení na protiľahlej strane haly,
pri pódiu, lokálnou laserovou projekciou sme priťahovali
pohľady prichádzajúcich už od vstupnej časti.
Súťaž o najkrajší stánok tento rok nebola vyhlásená,
a tak, aj keď sme nedostali príležitosť obhájiť vlaňajšie
prvenstvo, prítomní dali spontánne najavo, ktorú zo 73
prezentujúcich firiem a inštitúcií pustia domov ako
poslednú. Pozície sme držali až do úplného konca, kedy sa po
koncerte návštevníci rozišli.

Experimentom
a hrou k pochopeniu
a vzdelaniu.

Do arény nastúpili: Juraj Melicher, Zuzka Žemličková, Michal Hančák (striedal Milan Grígel), Miro Grác (Stano Vdoviak), Tomáš
Močko (Dano Halada) a Marián Dubina.
Z vedenia firmy reprezentovali: p. Mach, p. Horváth, p. Šlesarik.
Priamu technickú podporou zo zázemia poskytli: Peter Varga, Michal Bubnár, Martin Guldan, Peter Koller, Walter Pörsök,
Mojmír Kratochvíla, Bohuš Bohunický, Peter Červenec, Anka Kiliánová, František Močiliak a kolegovia z Kramárov.

Na úspešnom priebehu podujatia sa spoločnosť KVANT podieľala aj prostredníctvom samostatného pôsobenia strediska 2.
Popri zabezpečení techniky vizuálnej časti produkcie usporiadateľa, odprezentovalo projekčné mapovanie na priečelí budovy
i laserovú show v hale.
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