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Vážení priatelia a fanúšikovia kvalitného zvuku,

spoločnosť MediaTech vznikla v roku 1994 a som rád, že počas 21 rokov 

fungovania sa nám dlhodobo darí udržať si poprednú pozíciu na slovenskom 

trhu zvukovej techniky. Portfólio našej činnosti je pestré. Okrem samostatného 

obchodného, konzultačného a inštalačného oddelenia je súčasťou našej 

organizačnej štruktúry aj vývojové a servisné stredisko. Vďaka inováciám, 

novým produktom a účasti na medzinárodných výstavách v poslednej dobe 

prudko rastie záujem o MediaTech aj v zahraničí.

Naše riešenia a služby sú zamerané na všetky segmenty trhu. Nezáleží na tom, 

či ide o individuálneho klienta, malú spoločnosť, stredne veľký podnik, alebo 

štátnu organizáciu. Navrhneme a implementujeme vždy optimálne riešenie pre 

každého klienta. 

Od roku 2003 máme zavedený a certifikovaný medzinárodný systém 

manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000, ktorý bol v roku 2012 

auditom úspešne potvrdený a predĺžený na ďalšie tri roky. 

Verím, že naša dlhoročná tradícia, skúsenosti, profesionalita a odbornosť sú 

zárukou najvyššej kvality, ktorá umožní našim zákazníkom vyniknúť. A to je pre 

nás prvoradé! 

S pozdravom, 

       Bohumil Tonkovič 
       generálny riaditeľ 

Prezidentský palác, Bratislava Slovenské národné divadlo,
Bratislava

Fakulta zdravotníctva SZU, 
Banská Bystrica
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MediaTech zastupuje na slovenskom trhu 

svetové značky profesionálnej zvukovej 

techniky. Výrobcov a produkty, ktoré tvoria 

naše portfólio si starostlivo vyberáme. 

V roku 2010 sme vytvorili internetový 

obchod www.zvuk.sk, kde ponúkame 

aktualizovaný sortiment nami ponúkaných 

produktov s praktickými informáciami a 

možnosťou ich okamžitej objednávky. Radi 

Vás privítame aj osobne v našom centre/

predajni na Drieňovej 34 v Bratislave. 

distribucia a predaj
zvukovej techniky 
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MediaTech zabezpečuje kompletnú realizáciu 

inštalácie	 zvukovej	 techniky	 do	 akýchkoľvek	

priestorov	 od	 malých	 zasadačiek	 až	 po	

Slovenskú	 filharmóniu. Oddelenie inštalácií 

má dlhoročné skúsenosti s vypracovávaním 

návrhov, štúdií a projektov a následnou 

aplikáciou komplexných audiovizuálnych riešení 

na profesionálnej úrovni a s najmodernejšími 

technológiami ako napríklad:

• zasadacie priestory 

• kluby 

• reštaurácie 

• nahrávacie štúdiá

• kostoly

• divadlá

• kongresové centrá

• štadióny

Jókaiho divadlo, Komárno

Rádio Plzeň, Česká republika

Slovenský rozhlas, Bratislava

Kostol Ružinov, Bratislava

Konferenčná miestnosť
Hotel Holiday Inn, Bratislava

Kuul Fabrik, Bratislava

ozvucenie priestorov
projekty a instalacie ) ) )
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MediaTech disponuje špičkovým audio 

zariadením a skúsenými profesionálnymi 

zvukármi a technikmi pre ozvučenie	 každého	

typu podujatia. Realizáciu vždy prispôsobíme 

individuálnym požiadavkám a charakteru 

daného eventu. Medzi portfólio nami ozvučených 

podujatí patria: 

• školenia

• konferencie

• firemné večierky

• módne prehliadky

• divadelné predstavenia

• veľké exteriérové podujatia 

• koncerty

• športové podujatia

Holiday Inn - kongresové centrum,
Bratislava

Konferencia Marketing a komunikácia,
Bratislava

Cena Tatra Banky, Opera SND,
Bratislava

Módna prehliadka Lydia Eckhardt,
Bratislava

City Hotel, Bratislava

Odovzdávanie cien Slávik,
Bratislava
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audiovizualne riesenia ) ) )
, ,,

MediaTech ponúka široké portfólio audio- 

vizuálnych riešení rôzneho typu.  Zabezpečíme vám 

uskutočňovanie videokonferenčných hovorov  

v reálnom čase. Postaráme sa o pevnú 

inštaláciu videoprojektora a vstavaného plátna  

do prezentačných miestností. Navrhneme 

na mieru a zrealizujeme spojenie viacerých 

ovládacích prvkov do jedného systému  

s univerzálnym spoločným ovládaním a výrazne 

zjednodušenou obsluhou. Poskytneme drôtový 

aj bezdrôtový systém rýchlej komunikácie 

prostredníctvom interkomových systémov. 

Umožníme ovládať dva počítače doma a niekoľko 

stoviek počítačov v dátovom centre naraz vďaka 

implementácii moderného výučbového systému.

• videoprojekčné systémy 

• videokonferenčné systémy – online  
 konferencie

• interkomové systémy  - divadlá, športové  
 podujatia

• výučbové systémy – školy, veľké firmy,  
 školenia

• systémová integrácia – konferenčné  
 miestnosti, domácnosti

• riešenia pre štúdiá, rádiá a televízie

• zjednotená komunikácia

Telekonferenčný systém a projekcia, 
Business Centrum Bratislava

Nová aula, Slovenská zdravotnícka 
univerzita, Banská Bystrica

Inštalácia projekčných systémov
Sejong Slovakia, Žilina
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MediaTech navrhne a zabezpečí inštaláciu	

interiérového	 audio/video	 systému vrátane 

akustických	 úprav	 miestností. Základom 

úspechu je odborné meranie akustických 

vlastností, analýza akustických hodnôt a 

navrhnutie tých najoptimálnejších interiérových 

akustických úprav a zariadení pre každý priestor 

zvlášť.

• stavba alebo rekonštrukcia nového domu     
    či bytu

• inštalácia domáceho kina 

• automatizácia domácnosti 
    (bezpečnostné systémy, alarmy, telefóny)

• reštaurácie

• hotely a penzióny

• fitness a wellnes centrá 

• všetky typy spoločenských miestností

Multi Room audio  system Akusticky upravené nahrávacie štúdio
Creative Music House

Akustické riešenie v štúdiu
rádia Europa2

interierova akustika
a zvuk doma 

, ,
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Orientujeme sa na budúcnosť a investície do vývoja a 

vzdelania sú nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. V 

našom vývojovom stredisku doteraz vznikli tri vlastné 

projekty: Audio Resolution, Ambicon a Audio Press Box.

História highendovej značky Audio	 Resolution 

siaha do roku 2002 a reprezentuje vývoj a výrobu 

exkluzívnych aktívnych reproduktorových sústav pre 

najnáročnejších užívateľov. Pri výrobe samostatných 

sérií Ellipse, Concave a Wave  sme využili najnovšie 

technológie z oblasti audio techniky a elektroakustiky 

a všetky z nich spĺňajú nekompromisné požiadavky 

na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Od ich vzniku sú 

reproduktory Audio Resolution pravidelnou súčasťou 

prestížnych highendových výstav na Slovensku, ale aj 

v Nemecku či Rakúsku.

 

Ambicon	®	ASCS	-	Ambient	Sound systém je riadiaci 

systém pre legálne nahrávanie ambientného zvuku na 

kontrolných pracovných pozíciách leteckej prevádzky. 

Ambicon je našim príspevkom k takým procesom, 

kde je dôležité rekonštruovať kritické situácie a sú 

nezávislé od hlasových komunikačných systémov.

Audio Press Box je profesionálne zariadenie určené 

na zjednodušenie distribúcie zvuku počas tlačových 

konferencií, prezentácií a iných podujatí, kde je zvuk 

nahrávaný viacerými zariadeniami naraz. Perfektné 

spracovanie výstupného signálu zaručuje kvalitný 

a konštantný  výstupný signál pre všetky zapojené 

zariadenia, bez akéhokoľvek vzájomného rušenia. 

Praktický dizajn a jednoduché ovládanie zariadenia 

zaujali odbornú aj laickú verejnosť na viacerých 

svetových výstavách (InfoComm 2012 Las Vegas, ISE 

2012 Amsterdam, Plasa 2012 Londýn, InfoComm
2013, ISE 2013, ISRussia 2013, ISE 2013).

inovacie
Audio Resolution
Ambicon
Audio Press Box 

,
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®

®

Audio Resolution Ellipse Audio Press BoxAmbicon® Systems, Letisko Bratislava
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MediaTech má vlastné servisné stredisko a 

poskytuje záručné i pozáručné opravy všetkých 

distribuovaných audio zariadení. Vlastné 

servisné stredisko nám umožňuje minimalizovať 

čas trvania opravy. V naliehavých prípadoch sme 

pripravení zapožičať naše zariadenia počas doby 

trvania servisu. 

V našej predajni sa nachádza špeciálna akusticky 

upravená posluchová	 miestnosť, kde si naši 

zákazníci môžu vyskúšať a vypočuť akékoľvek 

audio zariadenie podľa svojho výberu bez 

obmedzení a v ideálnom akustickom prostredí. 

Radi sa s vami podelíme o naše vedomosti 

a skúsenosti. Našim klientom poskytujeme 

komplexné poradenské	 služby spojené s 

predajom, poradenstvo pri príprave projektov, 

pri výbere vhodných zvukových zariadení, či 

poradenstvo spojené s obhliadkou priestoru. 

Obchodné oddelenie MediaTech, 
Bratislava

Servisné stredisko MediaTech,
Bratislava

Školiace stredisko MediaTech,
Bratislava

servis, poradenstvo,
posluchova miestnost ) ) )

, ‘



mysmeZVUK ) ) ))))

MediaTech Central Europe a.s.
Drieňová 34
821 02  Bratislava
Slovenská Republika

tel.: +421-2-4341 7777
fax: +421-2-4342 7777
e-mail: mediatech@mediatech.sk
web: www.mediatech.sk

21

V priebehu rokov sme navrhli a zrealizovali množstvo 

zaujímavých projektov a široké portfólio výsledkov 

našej činnosti sa neustále rozrastá. Naše inštalácie 

sú súčasťou mnohých prestížnych oblastí: rozhlasové 

a televízne štúdiá, nahrávacie štúdiá, kultúrne 

inštitúcie, štátne a finančné inštitúcie, divadlá, školy, 

kongresové centrá a podobne.
Prezidentský palác, Bratislava

Slovenský rozhlas, Bratislava

Hotel Ponteo, Bratislava Fakulta zdravotníctva SZU, 
Banská Bystrica

Slovenské národné divadlo,
Bratislava

Národné Bowlingové Centrum,
Bratislava

Štátne divadlo, Košice

referencie ) ) )
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MediaTech	Central	Europe,	a.s.
Drieňová 34
821 02 Bratislava, 
Slovenská republika

telefón:      + 421 -2- 4341 7777
fax:             + 421 -2- 4342 7777

e-mail: mediatech@mediatech.sk

http://www.mediatech.sk

http://www.zvuk.sk

http://www.zvukdoma.sk

http://www.ambiconsystems.com

http://www.audioresolution.com

http://www.audiopressbox.com

Školiace stredisko MediaTech,
Bratislava

Predajňa MediaTech, BratislavaZasadacia miestnosť MediaTech,
Bratislava

kontakt ) ) )

http://www.mediatech.sk
http://www.zvuk.sk
http://www.zvukdoma.sk
http://www.ambiconsystems.com
http://www.audioresolution.com
http://www.audiopressbox.com



