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   Portfólio hier a zážitkov 2022  
 

Svet virtuálnej reality posúva svoje hranice každým dňom. Sme radi, 

že ju môžeme sprostredkovať v zábavnej forme širokému publiku. 

mailto:oﬃce@vrbratislava.sk


Virtuálne prehliadky, príroda, mestá, múzeá 
 

Trvanie hier: od 4 minút neobmedzene 

 
 
 

Do portfólia sme zaradili mnohé fantastické scenérie a cestovateľské zážitky. 

 
Dno morskej priekopy alebo Mount Everest? 
Nočná obloha z Manhattanu alebo prechádzka po Taliansku? 

Preskúmajte sny Dalího či postimpresionistický svet Vincenta van Gogha. 

 
 

 

 
Virtuálna návšteva reálne existujúcich alebo virtuálnych miest a galérií môže byť tak dlhá 

ako si prajete, ale pozor, nemusí sa vám chcieť vrátiť! 



Hravo a jednoducho 
 

Trvanie hier: od 90 sekúnd 

 
 

 

Dokážete pred svojím šéfom pripraviť obed v reštaurácii alebo opraviť auto? 

V Job simulatore môžete predviesť svoje schopnosti alebo zabaviť svoj tím! 

 

Hry vhodné pre najmenších, ale obľúbené rovnako na 

teambuildingoch. Niektoré si vyžadujú pohyb, iné 

kreativitu, všetky však spája nenáročnosť a dynamická 

zábava pri jednoduchom ovládaní. 

 
 
 
 
 
 



Akcia, boj, horror, multiplayer 
 

Trvanie hier: 1 kolo do 7 minút 

 
 

 

Vesmírne a strategické akčné tituly, lukostrelecké hry, bitky v aréne, zombie apokalypsa, 

vtipné akcie, temné akcie, strielačky hrateľné po sieti aj tituly vhodné pre deti. 

 
Realistická akcia vtiahne každého hráča. Výber je široký, tému prispôsobíme, mnoho z titulov 

vtiahne aj dámy :-) Predstavíme Vám tiež hry s viacerými hráčmi a možnosť stretnúť svojich 

známych vo virtuálnej realite. 

✓ Možnosť prechádzať úrovňami 

✓ Singleplayer, Multiplayer 

✓ Náročnosť vám nastavíme 



Netradičné zážitky, simulácie, adrenalín 
Trvanie hier: 3 - 6 minút 

 

 
 

Jazda na horskej dráhe, horrorový tmavý byt aj skok z 80-teho poschodia mrakodrapu. 

Zažite pocit pri lietaní. 

 
 

K najbláznivejším akciám vo virtuálnej realite patria simulácie adrenalínových zážitkov. 

Hry založené na špičkovom zobrazení hĺbky, výšok, rýchlosti alebo zvuku takže vo virtuálnej 

realite umožnia prežiť aj situácie, ktoré by v skutočnosti nebolo možné. Aj práve vďaka tomu 

u nás môžete prekonať strach z výšok, z tmy či z rýchlosti. Odvážite sa? 

 

 
Tip: Podporte sa navzájom 

 
Pomôžte kolegom, 

kamarátom či partnerom 

ustáť najadrenalínovejšie 

zážitky vo virtuálnej realite. 

Animátori Vám ukážu, ako na to. 



Hudobné, pohybové hry 
Trvanie hier: dĺžka 1 piesne 

 

 
 

Každá dobrá párty si do programu zaradí hru Audioshield a Beatsaber vo VR! 

 
Svetovo najpredávanejšie hry, v ktorých si hráč zvolí svoju obľúbenú pieseň a do jej 

rytmu odráža alebo rozsekáva predmety letiace priamo naňho. 

 
Vďaka nášmu audio-systému v podniku bude každý počuť a vidieť všetko v rámci hracej 

plochy, ale nebude rušiť ostatných mimo nej. Takto si môžete urobiť perfektnú párty s 

vlastnými hrami a vlastným playlistom. 

 

 

Tip: Do portfólia sme zaradili aj relaxačné hudobné hry určené pre jedného hráča. 
Relaxujte pri vizualizáciách tónov Vašich obľúbených piesní. 



Umenie, estetika, kreativita 
Trvanie hier: neobmedzene 

 

 
 

 

Kto sa rád ponára do sveta fantázie a abstrakcie alebo rád maľuje a tvorí, musí určite skúsiť 

niektorú z tvorivých hier v 3D prostredí. Ide o vysoko kvalitné tituly s vyšperkovanými funkciami. 

 

 
Kingspray Graffity VR: mimoriadne 

detailne zvládnutá hra pre streetartových 

umelcov. 

Tiltbrush VR: dokonalo vizuálne a 

funkčne prepracované maľovanie v 3D. 

Mindshow VR: hra, v ktorej režírujete a 

nakrúcate svoj film. 

Cosmic Sugar VR: vo vesmíre umožňuje 

tvoriť s “vesmírnym pieskom”. 

 
A mnohé ďalšie, stačí sa opýtať. 

 
✓ Možnosť uloženia diel 



Šport, simulátory 
Trvanie hier: 10 minút 

 

 
 

 

Mnohé zo športových simulátorov sú poriadna makačka. Spojte zábavu s 

užitočným vo virtuálnej realite. 

Americký futbal, hokej (bránkar), stolný tenis, 
futbal (bránkar), tenis, zjazd alebo skoky na 
lyžiach, box (aj multiplayer) a ďalšie. 

 
 

. 



Niečo špeciálne? 

 

 

 

Vo virtuálnej realite plníme sny na počkanie. 

 
Nájde sa u nás vesmír, zabezpečujeme aj edukačné hry, VR chaty, rôzne bizarné 

prehliadky, simulácie a mnohé ďalšie. Ak máte svoj vlastný nápad, neváhajte sa 

opýtať, zistíme, čo dokážeme zabezpečiť. 

 

 
Do niektorých hier vieme zasiahnuť a umiestniť 

v nich Váš obsah. Neváhajte sa opýtať. 

 

  



Virtuálna a rozšírená realita pre business 
 

 
 
 

 
Naše produkčné štúdio sa venuje: 

 
- aplikáciám vo virtuálnej a rozšírenej realite (VR/AR) 

- nakrúcaniu 360° a VR videa 

- technologickým workshopom 

- marketingu a podpore predaja 

- inovatívnej prezentácií produktov 

Naše produkty slúžia najmä v oblasti marketingu, edukácie, firemného 

rozvoja a moderných riešení. 

 
Navrhujeme a vyrábame aplikácie pre firmy z rôznych odvetví (architektúra, 

bankovníctvo, dizajn, marketing, HR) Pokiaľ sa potrebujete poradiť alebo 

máte akúkoľvek víziu, neváhajte kontaktovať priamo manažéra. 

 
 

  


