
TECHNOLÓGIE, KTORÉ VDÝCHLI ŽIVOT 
HISTORICKÉMU ROMATICKÉMU PRÍBEHU



Epson je jedným z 
popredných svetových 
výrobcov projektorov 
a skenerov, ktorý 
dokáže priniesť 
unikátne riešenia pre 
zložité výzvy. Výzvou 
bolo aj splnenie 
požiadaviek Banky 
lásky v Banskej 
Štiavnici, pred ktoré 
postavila agentúra 
PRime time klienta.

V SKRATKE

V rodnom dome Maríny Pischlovej, veľkej 
nenaplnenej lásky Andreja Sládkoviča, 
sa totiž skupina nadšencov na čele 
so známym kreatívnym tvorcom Igorom 
Brossmannom rozhodla vdýchnuť 
legendárnemu príbehu nový život za 
pomoci moderných technológií a vytvoriť 
tak zážitkovú expozíciu venovanú láske. 
Agentúra pripravila stratégiu projektu 
spoločne s mimovládnou organizáciou 
Marína a Sládkovič a do dnešného dňa 
na projekte s klientom aj mimovládkou
úzko spolupracuje.

Epson sa stal nielen jediným 
technologickým partnerom 
projektu, ale aj 
neoddeliteľnou súčasťou 
uvedenia nápadu do života 
a cenným zdrojom know-
how. Projekt je dôkazom 
toho, ako agentúra do 
detailov pozná možnosti 
Epsonu, ale aj toho ako 
dokáže vyzdvihnúť 
schopnosti a jedinečné 
vlastnosti produktov klienta.



Banská Štiavnica
Banská Štiavnica je malebné historické 
mesto v srdci Slovenska, ktorého história 
je úzko spätá s baníctvom, multikultúrnou 
spoločnosťou a akademickou tradíciou. 
Je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO. 
Z dlhého zoznamu známych mien spájajúcich 
sa s Banskou Štiavnicou vystupuje do 
popredia meno Andreja Sládkoviča.

INSIGHT

1.



Andrej Sládkovič
Evanjelický farár Sládkovič je jedným z 
najvýznamnejších autorov slovenskej 
literatúry vôbec. Jeho básne patria medzi 
vrcholné diela slovenského romantizmu. 
Zároveň bol národným buditeľom.

Spomedzi jeho poézie možno za jeho 
vrcholné dielo označiť jednu z najkrajších 
slovenských básní vôbec – Marínu, ktorú 
venoval svojej veľkej nenaplnenej láske.
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Marína
Marína je slovenská romantická báseň z pera 
Andreja Sládkoviča, ktorý svoje verše adresoval 
Maríne Pischlovej v rokoch 1844/5. Patrí medzi jeho 
najvýznamnejšie diela a bola preložená aj do 
nemčiny, poľštiny, maďarčiny a francúzštiny.

Marína bola Sládkovičovou veľkou láskou, no jej 
mama si želala, aby sa dievčina vydala radšej za 
bohatého pekára. Tento počin viedol zúfalého 
Sládkoviča k tvorbe rovnomenného majstrovského 
diela. 

Marína má 291 sloh a 2910 veršov. Už 175 rokov je 
najdlhšou ľúbostnou básňou na svete, patrí jej aj 
oficiálny svetový rekord.

INSIGHT
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Veľká nenaplnená láska 
Sládkoviča a Maríny 
urobila z jej rodného 
domu miesto, kde sa 
celé roky stretávali 
zaľúbenci. Často 
zanechali na fasáde 
svoje vyznania lásky, 
alebo ju spečatili 
uzamknutím zámku.

PRÍLEŽITOSŤ

Toto sa rozhodla využiť 
nezisková organizácia 
Marína a Sládkovič, 
ktorej víziou bolo 
vytvoriť z miesta 
skutočný dom lásky. 
Budovu prerobili 
a chystali sa pripraviť 
v nej unikátnu 
interaktívnu expozíciu.

Cieľom bolo, aby vzniklo špeciálne 
miesto pre všetkých milencov – miesto, 
kde si svoju  lásku môžu vyznať, ale aj 
bezpečne uložiť či odmerať. No je to aj 
miesto, kde navždy zostane celkom 
živý obraz veľkej lásky z dôb minulých. 
Pre skutočne jedinečný zážitok bolo 
potrebné využiť najmodernejšie 
technológie. A vtedy na scénu prišiel 
PRime time.



Výzvou bolo presvedčiť klienta, aby investoval do 
vtedy neznámeho projektu, ktorý nemá v našich 
podmienkach konkurenciu. Aby poskytol tie 
najlepšie a najvyspelejšie technológie a expertov, 
aby spolu s autormi projektu dotvorili vizuálne 
prezentácie a efekty na mieru. V neposlednom 
rade bolo výzvou presvedčiť Epson, že táto 
nemalá investícia bude mať významný efekt na 
posilnenie značky, vnímanie jej technologickej 
vyspelosti a inovatívnosti jej komunikácie. Cieľom 
bolo zapojiť sa do projektu Banky lásky tak, aby 
technológie Epsonu boli jedným z generátorov 
záujmu o expozíciu. 

VÝZVA

Cieľom bolo vytvoriť expozíciu, aké sú nielen na 
Slovensku, ale i vo svete ojedinelé. Moderné 
technológie z dielne Epsonu boli kľúčové pre 
jednotlivé fázy projektu a výsledné atrakcie, 
ktoré lákajú návštevníkov do Banky lásky. Epson 
sa tak stal pre zadávateľa skutočným partnerom 
– nielen technologickým, ale je aj súčasťou 
kreatívneho procesu vzniku nových vizuálnych 
prezentácií. Vďaka širokému portfóliu produktov 
Epsonu dokázali nadšenci z Domu Maríny 
pretaviť pôvodnú ideu, ktorá sa zdala 
nedosiahnuteľná, do reálnej expozície.
.



PRime time a neziskovka pripravili stratégiu, 
ako využiť technológie Epson v Dome Maríny –
viaceré druhy produktov počas rozličných fáz 
projektu. V tomto štádiu bolo ešte otvorenie 
múzea vzdialené niekoľko rokov.
Epson si však uvedomil potenciál projektu 
už v jeho úplných začiatkoch a stal sa pre 
neziskovku skutočným partnerom – nielen 
technologickým, ale aj súčasťou kreatívneho 
procesu vzniku nových atrakcií, kde dokázal 
neziskovke poradiť, ako najlepšie spojiť 
moderné technológie s legendárnym príbehom 
tak, aby si to návštevník ani nevšimol.

STRATÉGIA



Epson a PRime time sa s neziskovou 
organizáciou spojili koncom roka 2016. 
Spolupráca doteraz prebiehala vo viacerých 
fázach:

1. Skenovanie pôvodného rukopisu

2. Premietanie odkazov lásky priamo na fasádu
3. Vybavenie múzea projektormi

4. Event pre médiá

REALIZÁCIA



Vďaka Epsonu si dnes originálny rukopis môže pozrieť každý. 

Originálny rukopis Maríny z roku 1845 je národnou kultúrnou pamiatkou uloženou bezpečne v 
Slovenskej národnej knižnici a verejnosť k nemu nemá prístup. Dokument je citlivý na svetlo aj teplo 
a staršie technológie by ho vystavili obom, čo by ho zničilo.

Našťastie, Epson má k dispozícii skener Epson Perfection V750 Pro s technológiou DIGITAL ICE. 
Kompaktné zariadenie dokáže naskenovať originál vo vysokom rozlíšení (až 15x vyššom ako 
kedykoľvek predtým). V minulosti boli dostupné len kópie v rozlíšení 600 dpi, dnes je vďaka Epsonu
dostupná replika v rozlíšení 9 600 dpi, pri ktorej je rozoznateľný každý záchvev emócie autora. 
Navyše tak tvorcovia projektu mohli úryvky z básne používať priamo v rámci expozície aj banky lásky. 
A najdlhšia báseň na svete je zrazu dostupná verejnosti aj budúcim generáciám.

FÁZA 1 – Poézia vo vysokom rozlíšení
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Na fasádu sa vrátili vyznania lásky

Kým bola budova v schátralom stave, páry zvykli vyrývať svoje vyznania priamo do fasády. Po obnove 
to však nešlo, no neziskovka a Epson sa rozhodli túto tradíciu zachovať vo vynovenej podobe.

Epson prišiel s jednoduchým riešením, ktoré novú fasádu nepoškodzuje. Projektor Epson EB-Z11000 
dokáže premietať obraz so svietivosťou až 11 000 lúmenov v rozlíšení XGA, čo umožnilo premietať 
obraz priamo na budovu. Vďaka 3LCD technológii od Epsonu tak mohli všetci zamilovaní vyjadriť 
svoju lásku moderným spôsobom v živých farbách a bez ujmy na fasáde.

Jedna z najúspešnejších projekcií sa odohrala na Valentína 2017, čo bola tretia projekcia. Vtedy túto 
príležitosť využilo vyše 3 000 ľudí.

FÁZA 2 – Odkazy na múzeu
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Banka lásky

V decembri 2017 sa napokon podarilo otvoriť Epicentrum lásky (dnes Banku lásky). Jednou z jej hlavných 
atrakcií sú živé obrazy, ktoré komunikujú navzájom a rozprávajú príbeh veľkej lásky. Vďaka projektorom 
Epson EB-585W bolo možné vytvoriť ilúziu štyroch starobylých portrétov priamo na plátne v starých 
drevených rámoch. Obraz Sládkoviča sa sám aktivuje počas príhovoru sprievodkyne, pričom plynulo 
ožívajú aj ďalšie obrazy. Obrazové atrakcie vyzerajú ako živé, presne ako v knihách o Harrym Potterovi. 
Vďaka ultrakrátkej projekčnej vzdialenosti môžu byť tri projektory skryté a umiestnené blízko stien, tesne 
pod rámami, a návštevníci si ich ani nevšimnú. Kvalitné technológie navyše umožňujú premietanie za 
denného svetla vo vysokom kontraste a jase. 

Návštevníci následne uvidia aj silu Sládkovičových veršov priamo v jeho starobylej knižnici. Za pomoci 
piatich projektorov Epson EB-535W, ktoré sú umiestnené tesne pod stropom, sa návštevníci ocitnú v 
knižnici, pričom obraz je od podlahy ku stropu projektovaný na bielych stenách. Vďaka svojej láske 
návštevníci spustia atrakciu, čím sa statická knižnica plynule rozplynie do dynamického videa s využitím 
najznámejších statí z básne. Krátka projekčná vzdialenosť umožnila, že návštevník bude vtiahnutý 
priamo do príbehu vďaka projekcii na troch zo štyroch stien bez neželaných tieňov.
.

FÁZA 3 – Živé obrazy
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Ďalšie atrakcie v múzeu



Primárne pre technologické médiá sme pripravili dvojdňový event 18. septembra 2018. 
Prehliadku Domu Maríny sme spojili s večerou a ochutnávkou v miestnom pivovare, 
ale aj predstavením nových projektorov. Na evente sa zúčastnilo 16 novinárov.

Media event považujeme za veľmi úspešný. Úspechom bola nielen účasť vysokého počtu 
novinárov (na evente mimo Bratislavy aj s prenocovaním), ale aj reakcie zúčastnených, 
ktoré boli 100% pozitívne. Dokonca aj tí novinári, ktorí o projekte vedeli vopred, boli 
mimoriadne príjemne prekvapení, keď atrakcie zažili na vlastnej koži. Do dnešného dňa 
z eventu vzniklo 16 výstupov a na ďalších pracujeme.

FÁZA 4 – Media event









FÁZA 4 – Media event

Video z dielne TouchIT si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=13t5noDO8J8



Nové technológie od Epsonu sa tak nezmazateľne spojili s 
históriou Banskej Štiavnice, Andreja Sládkoviča a Maríny 
Pischlovej v jednom z najinovatívnejších projektov kreatívneho 
využitia bežne dostupných technológií na slovenskom trhu.

Národnú pamiatku – originálny rukopis – si dnes môže pozrieť 
každý. Na steny Domu Maríny premietli tisíce ľudí svoje odkazy. 
Odo dňa otvorenia navštívili Banku lásky tisíce ľudí zo 
Slovenska aj zahraničia, počas víkendov býva expozícia plne 
vybookovaná a počet návštevníkov presahuje 100 za deň.

VÝSLEDKY

Projekt žne aj pozornosť médií. 
Okrem toho, že o Banke lásky už 
písali všetky významné slovenské 
médiá, neziskovka žne pozornosť aj 
v zahraničí, keďže o expozícii už 
písali médiá z 53 krajín. PRime time
využíva skúsenosti z Banky lásky, 
aby upevnila pozíciu značky Epson 
medzi TOP technologickými 
značkami priamo medzi novinármi. 



Banská Štiavnica
Banská Štiavnica je malebné historické 
mesto v srdci Slovenska, ktorého história 
je úzko spätá s baníctvom, multikultúrnou 
spoločnosťou a akademickou tradíciou. 
Je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO. 
Z dlhého zoznamu známych mien spájajúcich 
sa s Banskou Štiavnicou vystupuje do 
popredia meno Andreja Sládkoviča.
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Spolupráca Epsonu, PRime time a Domu Maríny 
bude pokračovať aj naďalej. Projekt sa bude 
ďalej rozvíjať a zlepšovať, čo umožní Epsonu
využiť priamo v expozícii ďalšie inovatívne 
technológie. Silný príbeh Sládkoviča a Maríny, 
slovenského ekvivalentu Rómea a Júlie tak bude 
očarovať stále ďalších návštevníkov.
.

CHYSTAJÚ SA ĎALŠIE VEĽKÉ VECI


