
Cenník tvorivej dielne Fablab 

 

Bezplatné použitie strojov a využívania konzultácií 

Všetky vekové skupiny nad 18 rokov – projekt NPC –  25 hod./ 2 konzultačné listy, bezplatné použitie 

strojov, materiál si hradí návštevník 

(stanovenie ceny predávaného materiálu: nákupná cena + 20 %), pozn. CVTI SR je platiteľ DPH. 

MŠ, ZŠ, Stredoškoláci bezplatne - WS a práca na strojoch, mimo materiálu a mimo sériovej výroby, t.j. viac 

ako 2 ks z jedného projektu. 

Členský poplatok 

VŠ (mimo sériovej výroby) vek do 26 rokov: mesačne 5 € 

Seniori: mesačne 5 € 

Ostatní: mesačne 10 € 

Zaplatenie členského oprávňuje člena: 

Účasť  bezplatne na workshopoch pre zaškolenie na príprava modelov pre 3D tlač, Laser, vynilový 

vyrezávač, CNC frézu a  na ostatných workshopoch. 

Pozn.: Zákazková výroba má prednosť v rezervácii času pred členskou výrobou na veľkej tlačiarni. 

Cenník použitia strojov pre členov klubu Fablab: 

3D tlač 1,50 €/ 1 hod. (malá tlačiareň), post procesing vykonáva člen klubu sám 

3D tlač 2,50 €/ 1 hod. (veľká tlačiareň), post procesing vykonáva člen klubu sám 

3D tlač živicová 1 €/ 1 hod. 

Laser  4 €/1hod. 

Ploter 7 - 40 €/ 1 m2 materiálu na potlač 

vynil cuter 2  €/ 1hod. 

potlač na šálky  + cena šálky 2€ 

CNC fréza 3 €/ 1hod. 

vyšívací stroj 2  €/ 1hod. 

3D skener 8  €/ 1hod. 

DTG biele tričko 8  €/ 1 ks 

DTG farebné tričko 10  €/ 1 ks 

Cena za konzultáciu  5 €/ 1 hod. 

 

 

 

 

 



Zákazková výroba – interný orientačný cenník 

3D tlač 3 €/ 1 hod. (malá tlačiareň) 

3D tlač 4 €/ 1 hod. (veľká tlačiareň) 

3D tlač živicová 2 -3 €/ 1 hod. 

Laser  15 €/1hod. 

Ploter 7 - 40 €/ 1 m2 materiálu na potlač, podľa typu materiálu  

vynil cuter 4  €/ 1hod. 

potlač na šálky  + cena šálky 2€ 

CNC fréza 18 €/ 1hod. 

vyšívací stroj 4  €/ 1hod. 

3D skener 10 €/ 1hod. 

DTG biele tričko 10  €/ 1 ks 

DTG farebné tričko 12  €/ 1 ks 

Cena za konzultáciu  10 €/ 1 hod. 

Prieskum cien u komerčných dodávateľov: 

Individuálna tvorba ceny 3D tlač 1 hod. 2 – 4 €, samostatne sa platí nastavenie stroja 

 a post procesing 8 € + DPH, cenová štandardizácia sa nevyužíva pri zákazkovej výrobe.  

Cena sa stanovuje individuálne – približne - s navrhnutého cenníka vyššie. 

 

Záverečné ustanovenia: 

Tento cenník je platný od  21.2.2022 

Ceny sú vrátane s DPH 

CVTISR si vyhradzuje právo na odmietnutie zákazky z kapacitných dôvodov. 

 


