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  ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka  

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ 

Názov:      Turizmus regiónu Bratislava, 
                              krajská organizácia cestovného ruchu 

Sídlo:        Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu:      4018026266/7500 
IČO:       42259967 

DIČ:       2023476565 

Zastúpený:      JUDr. Ivo Nesrovnal, predseda krajskej organizácie 
 

zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom 

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky č. 08557/2012/SCR 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ   

Názov:     SIGNATECH spol. s r.o. 
Sídlo:      Družstevná 737/1, 900 89 Častá 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s., 
Číslo účtu:     262 306 1722/1100 

IČO:      44690118,  
IČ DPH:     SK2022785424 

Zastúpená:            Ján Porkert, konateľ 

 
Zapísaný v obchodnom registri: OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel 

Sro, vložka č. 57506/B 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo „Štúdia 

značenia turistických atraktivít destinácie Bratislavský región 

novým logom krajskej organizácie cestovného ruchu a značenia 
vstupných komunikácií do Bratislavského samosprávneho kraja 

tabuľami s logom destinácie Bratislavský región.“ (ďalej aj 

„štúdia“, „dielo“), v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve. 
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Článok III. 
Podmienky vykonania diela 

1. Dielo slúži ako manuál na: 

 značenie turistických atraktivít a vstupných komunikácií na hranici 

s Bratislavským samosprávnym krajom,  
 navrhnutie presného typu značenia, t.j. tabúľ, ich rozmerov 

a kreatívneho prevedenia,  

 určenie presného popisu podmienok a procesov na následné  

osadenie tabúľ vo vybraných lokalitách. 

1.1. Atraktivitami pre účely tejto zmluvy sa rozumie zoznam 44 

atraktivít s pracovným názvom „Top 44 atraktivít Bratislavského 

regiónu“, ktorý sa objednávateľ zaväzuje dodať zhotoviteľovi 
v súlade s Článkom IV, bod 2, písm. a) tejto zmluvy. 

1.2. Značenie turistických atraktivít musí byť v súlade 

s požiadavkami vo vecnom zadaní k verejnému obstarávaniu, 

ktoré je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto zmluvy a musí byť 
v súlade s dizajn manuálom loga objednávateľa.  

 
2. Dielo sa skladá z dvoch častí.  

2.1. Prvá časť poskytuje komplexný súhrn informácií 
o konkrétnych a jasne špecifikovaných možnostiach a postupoch 

pre individuálne označenie „Top 44 atraktivít“ v nasledovnej 
štruktúre: 

 vlastník/prevádzkovateľ/nájomník konkrétnej atraktivity 
a príslušné vlastnícke pomery, 

 postup podania žiadosti o umiestnenie označenia (tabule) 
danej atraktivity, 

 postup krokov vedúcich k finálnemu schváleniu žiadosti 
obsahujúci všetky administratívne náležitosti, ktoré 

schváleniu predchádzajú, 
 druh, veľkosť, technika výroby tabule na označenie 

konkrétnej atraktivity, 

 miesto umiestnenia tabule. 
2.2. Druhá časť poskytuje komplexný zoznam cestných 

komunikácií  a možností ich označenia v nasledovnej štruktúre: 

 zoznam diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II., a III. triedy, 
ktoré spĺňajú kritériá uvedené vo vecnom zadaní k verejnému 

obstarávaniu, ktoré je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto 

zmluvy, 

 vlastník/prevádzkovateľ/nájomník cestnej komunikácie 
a príslušné vlastnícke pomery, 

 postup podania žiadosti o umiestnenie označenia (tabule) na 

konkrétnu cestnú komunikáciu, 

 postup krokov vedúcich k finálnemu schváleniu žiadosti 

obsahujúci všetky administratívne náležitosti, ktoré 

schváleniu predchádzajú, 
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 druh, veľkosť, technika výroby tabule na označenie 

konkrétnej cestnej komunikácie, 

 miesto umiestnenia tabule. 

 
3. Dielo bude obsahovať textovú časť, grafickú časť a mapový podklad 

v mierke 1:50 000 (prípadne fotodokumentáciu), ktorej súčasťou 
bude individuálne riešenie označenia 44 atraktivít spolu s grafickým 

návrhom a grafickým návrhom vstupných tabúľ na cestných 

komunikáciách. 

 

Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa v rámci zhotovenia diela zaväzuje: 

a) vykonať činnosti podľa Článku III tejto Zmluvy, 

b) konzultovať postup zhotovenia diela so zástupcom objednávateľa 

minimálne jeden krát počas jeho zhotovenia, 
c) predložiť zástupcovi objednávateľa na kontrolu konečnú verziu 

štúdie pred jej finálnym odovzdaním, 
d) umožniť objednávateľovi kontrolovať dielo a jeho jednotlivé časti v 

každej fáze jeho prípravy a na vyžiadanie dodať podklady na 
odsúhlasenie kvality alebo iných parametrov v procese 

spracovania celého alebo časti diela, 

e) vykonať dielo samostatne, s odbornou starostlivosťou, riadne v 

súlade s požiadavkami objednávateľa, v zmysle predmetu zmluvy 
a podľa Článku III tejto zmluvy, 

f) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, 
vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií a 

ostatné nariadenia vzťahujúce sa k predmetu zmluvy a zhotoveniu 
diela, 

g) vykonať dielo na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť podľa 
podmienok uvedených v tejto zmluve, 

h) použiť logo objednávateľa v súlade s dodaným dizajn manuálom 

loga, 

i) doručiť dielo do sídla objednávateľa v termíne uvedenom v Článku 

V tejto zmluvy,  

j) prezentovať dielo po jeho dokončení a odovzdaní v trvaní cca 60 

minút osobne, v priestoroch objednávateľa. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť zhotoviteľovi potrebné podklady (zoznam top 44 
atraktivít Bratislavského regiónu, logo a dizajn manuál a pod.) 

a to najneskôr do troch dní od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy, 
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b) poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, napr. včas oznámiť prípadné 

zmeny a na vyžiadanie poskytnúť ďalšie konzultácie potrebné na 

zabezpečenie požadovanej kvality predmetu zmluvy, 

c) niesť zodpovednosť za to, že dodané podklady sú bez právnych 
a faktických vád, 

d) schváliť definitívnu verziu diela, ak bude v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve, 

e) prevziať dokončené dielo, ak bude odovzdané riadne a včas 

v súlade s kritériami uvedenými v Článku III bod 3 a Článku V bod 

2 tejto zmluvy.  
f) uhradiť cenu za dielo v súlade s podmienkami dohodnutými 

v Článku VI tejto Zmluvy, 

g) použiť zhotovené dielo ako výsledok svojej činnosti len na účel 
uvedený v tejto zmluve.  

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť dielo ako výsledok svojej 

činnosti uvedený v Článku III tejto Zmluvy iným osobám ako 

objednávateľovi. V prípade porušenia tohto ustanovenia má 
objednávateľ právo vymáhať si od dodávateľa majetkový prospech, 

ktorý týmto poskytnutím získal. 

4. Zhotoviteľ nemôže poveriť splnením predmetu zmluvy inú osobu. 
V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo 
odstúpiť od zmluvy bez povinnosti uhradiť zhotoviteľovi už 

vynaložené náklady na zhotovenie diela.   
5. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať prípadné obsahové a formálne 

pripomienky objednávateľa k dielu, počas jeho zhotovenia 

a následne ich zapracovať, v prípade ak sú pripomienky v súlade 
s vecným zadaním k verejnému obstarávaniu a vzájomne 
dohodnutými podmienkami v zmluve a nie sú v rozpore so 

všeobecne platnými a záväznými ustanoveniami, ktorými sa riadi 
zhotovenie diela.  

 

 

 

Článok V 
Miesto a predpokladaná doba dodania diela 

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa, Krajskej 
organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava, 

Sabinovská 16, 820 05, Bratislava. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo riadne a včas, najneskôr do 

16.6.2014. Dielo odovzdá zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach v 

slovenskom jazyku, v písomnej a elektronickej podobe. 

3. Objednávateľ akceptuje fakt, že dodržanie termínu odovzdania diela 
zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
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spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu 

meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 

zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti dodať predmet zmluvy v 

dojednanom termíne. 

 

Článok VI 
Cena za dielo a platobné podmienky 

1. Celková cena za predmet zmluvy je 6 300,- Eur (slovom: šesťtisíc 

tristo Eur) vrátane DPH, z toho cena bez DPH vo výške 5 250,- Eur 

(slovom päťtisíc dvestopäťdesiat Eur) a DPH vo výške 1 050,- Eur 

(slovom tisícpäťdesiat Eur).  

2. Objednávateľ uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na 
základe daňového dokladu – faktúry bezhotovostne na účet uvedený 

v záhlaví zmluvy. Faktúru vystaví zhotoviteľ za plnenie predmetu 

zmluvy so splatnosťou 30 dní po riadnom a úplnom odovzdaní diela 

v súlade s podmienkami uvedenými v Článku III bod 3 a Článku 
V bod 2 tejto zmluvy. Súčasťou faktúry je preberací protokol, 

podpisom ktorého objednávateľ potvrdí svoju spokojnosť s dielom. 
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 

10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov  a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú 

uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené 

náležitosti a podmienky,  je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej 
vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až 

po doručení novej faktúry. 
4. Objednávateľ preddavok na realizáciu diela neposkytuje. Právo k 

fakturácii vzniká zhotoviteľovi dňom ukončenia diela vrátane 
zapracovania pripomienok objednávateľa a dotknutých orgánov, na 

základe faktúry vystavenej zhotoviteľom  v súlade s náležitosťami 
uvedenými v bode 2 a 3 tohto Článku. 

5. Zmena ceny podľa bodu 1 tohto článku bude možná len z dôvodov 

legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny, napr. v 
prípade zmeny sadzby DPH. Vplyvy, ktoré je možné definovať v 

oblasti podnikateľského rizika, nebudú akceptované ako dôvod na 

zmenu ceny. 
6. V prípade, že po uzavretí tejto zmluvy dôjde po dohode strán 

k zmene špecifikácie predmetu zmluvy, bude cena upravená 

zodpovedajúco zmeneným podmienkam dohodou oboch zmluvných 

strán vo forme písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve. 
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Článok VII 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 16.6.2014. 

2. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán alebo 

výpoveďou. 
3. Dohoda o ukončení tejto zmluvy musí byť vyhotovená v dvoch 

vyhotoveniach v písomnej podobe s uvedením presného dátumu 

ukončenia tejto zmluvy. V dohode o ukončení si zmluvné strany 

určia spôsob vysporiadania svojich záväzkov a vzájomných nárokov, 

ktoré im vyplývali z tejto zmluvy ku dňu jej zániku. Dohoda musí byť 

podpísaná oboma zmluvnými stranami. 

4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu ukončiť jednostranne 
písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu zaslanou a doručenou 

druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto zmluve. Zmluva 

zanikne nasledujúcim dňom po doručení písomnej výpovede druhej 

zmluvnej strane. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné 
vysporiadať si svoje záväzky a vzájomné nároky, ktoré im vyplývali 

zo zmluvy. 
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak vady na diele nie 

sú odstrániteľné alebo v prípade ak uplatnené vady diela zhotoviteľ 
neodstránil ani v poskytnutej primeranej lehote. 

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa 
zhotoviteľ ocitne v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 5 dní od 

dňa uvedeného v Článku V bode 2 tejto Zmluvy, okrem prípadu 
uvedeného v Článku V bode 3 tejto Zmluvy. 

7. Záväzky vzniknuté ktorejkoľvek zo zmluvných strán počas doby 
platnosti tejto zmluvy ostávajú platné i po jej ukončení. 

8. Objednávateľ súhlasí, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, ak 
sa po uzavretí zmluvy preukázateľne zmenia východiskové podklady, 

rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo ak uplatní nové 
požiadavky na zhotoviteľa. 

 

 
 

 

Článok VIII 
Zodpovednosť za škody, záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho 

odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela 

zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím 

nevhodných podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ 
ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
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nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten 

na ich použití trval. 

4. Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa riadneho a úplného 

odovzdania diela objednávateľovi, ktorý dielo prevezme. 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie 

(závady diela) bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 
20 dní od uplatnenia reklamácie. 

6. Výhrady orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií 

poverených výkonom štátnej správy a samosprávy k dielu pri jeho 

prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako vady diela. 
7. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto 

zmluvy, je povinná nahradiť spôsobenú škodu druhej zmluvnej 

strane, s výnimkou ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

8. Zodpovednosť za škodu sa riadi príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

 
 

 

Článok IX 
Zmluvné pokuty 

1. Ak zhotoviteľ riadne neodovzdá dielo podľa tejto zmluvy a v 
dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05  % z ceny diela uvedenej v Článku VI bod 1 tejto Zmluvy 
za každý deň omeškania až do jeho odovzdania. 

2. V prípade omeškania úhrady je objednávateľ povinný uhradiť úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. 

 

 

Článok X 
Záverečné ustanovenia 

1. Obsah zmluvy môže byť zmenený alebo doplnený len písomnými 

dodatkami k tejto zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými 
stranami. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle 

§ 47a Občianskeho zákona. 

3. Na zhotovené dielo sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

4. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi 

zmluvnými stranami ustanoveniami Obchodného zákonníka 
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v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

5. Kontaktné osoby za zmluvné strany sú za stranu objednávateľa: 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., vedúci oddelenia marketingu 
a eventov (tomas.koniar@tourismbratislava.com) a za stranu 

zhotoviteľa: Ing. Jozef Porkert, (jozef.porkert@signatech.sk) 
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží dva rovnopisy. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich 
skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali.   

   

 V Bratislave dňa:13.12.2013  V Bratislave dňa:13.12.2013 

 

 

 
   za objednávateľa                                           za zhotoviteľa 

JUDr. Ivo Nesrovnal                                          Ján Porkert 

Predseda krajskej organizácie                               Konateľ 
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Príloha č. 1: Vecné zadanie k verejnému obstarávaniu 

 

 

Opis predmetu zákazky 

Značenie turistických atraktivít destinácie Bratislavský región novým 

logom krajskej organizácie cestovného ruchu a označenie vstupných 

komunikácií do Bratislavského samosprávneho kraja tabuľami s logom 

destinácie Bratislavský región 

 

Predmetom obstarávania je vypracovanie odbornej štúdie, ktorá má 

slúžiť ako manuál, ako označiť turistické atraktivity a vstupné 

komunikácie na hranici s Bratislavským samosprávnym krajom, 

navrhnúť presný typ tabúľ, ich rozmery a kreatívu, ďalej presný popis 

podmienok a procesov na ich následné osadenie na vybraných 

lokalitách. 

- v prvej časti s cieľom poskytnúť komplexný súhrn informácií 

(vlastník/prevádzkovateľ/nájomník, postup žiadosti o umiestnenie až 

po finálne schválenie, administratíva, miesto umiestnenia tabule 

s logom a claimom, druh /veľkosť/technika výroby tabule atď.) 

o konkretizovaných možnostiach a postupoch pre individuálne 

označenie/obrendovanie „Top 44 atraktivít Bratislavského regiónu“ 

novým logom krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus 

regiónu Bratislava („BRATISLAVA REGION TOURISM“), spolu 

s prislúchajúcim claimom s pracovnou verziou „THE BEST OF 

BRATISLAVA REGION“. Pracovná verzia zoznamu „Top 44 

atraktivít Bratislavského regiónu“ je súčasťou VO v podobe Prílohy 

č. 2 Výzvy na predloženie ponuky. Prvá časť štúdie má byť 

zameraná na podrobný postup označenia vybraných „Top 44 

atraktivít Bratislavského regiónu“, a to na pozemkoch vlastníkov 

atraktivít, vlastných budovách, v ich priestoroch alebo exteriérových 
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častiach pri vstupe do týchto atraktivít. Cieľom označenia je 

predstaviť uvedené atraktivity potenciálnym návštevníkom ako 

súčasť top ponuky destinácie Bratislavský región, s logom krajskej 

organizácie CR Bratislava Region Tourism a komunikačným 

posolstvom.  

- v druhej časti s cieľom poskytnúť komplexný zoznam diaľnic, 

rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy, ktoré prechádzajú do 

územia destinácie Bratislavský región (je totožné s územím 

Bratislavského samosprávneho kraja) z okolitých vyšších územných 

celkov a zo zahraničia a sú v rámci ich individuálnosti a ich 

bezprostredného okolia potenciálnym nositeľom vstupných tabúľ do 

destinácie Bratislavský región s názvom „BRATISLAVA REGION“ 

a prislúchajúcim claimom „CROSSROAD OF COLORFUL 

ADVENTURES“. Tiež poskytnúť komplexný súhrn informácií 

o konkretizovaných možnostiach a postupoch pre individuálne 

označenie týchto vstupných komunikácií 

(vlastník/prevádzkovateľ/nájomník, postup žiadosti o umiestnenie až 

po finálne schválenie, administratíva, miesto umiestnenia tabule 

s logom a claimom, druh /veľkosť/technika výroby tabule atď.). 

Spracovanie štúdie v jej druhej časti je zamerané na zhodnotenie 

potenciálu umiestnenia a počtu vstupných tabúľ do destinácie 

Bratislavský región na území Bratislavského samosprávneho kraja 

v miestach prechodu cestných komunikácií a v ich okolí. 

Hlavným cieľom celej štúdie je zistenie aktuálneho stavu a vytvorenie 

východiskového podkladu pre dokumentáciu, na základe ktorej bude 

možné realizovať obe časti štúdie. Samotnou realizáciou  označenia 

zoznamu top turistických atraktivít destinácie Bratislavský región 

a označenie vstupných komunikácií na všetkých úrovniach do destinácie 

Bratislavský región sa dosiahne hlavný zámer t.j. zlepšenie orientácie 

turistov v turistickej ponuke destinácie, ktorá nadväzuje na brožúru 

„Top 44 atraktivít Bratislavského regiónu“ a presné teritoriálne 

vymedzenie destinácie v rámci okolitých regiónov. 
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Obstaranie štúdie je prvým krokom k riešeniu absentujúceho  

priestorového značenia  atraktivít cestovného ruchu a smeruje 

k unifikácii značenia prezentovateľných súčastí Bratislavského regiónu. 

 

Dokumentácia zároveň navrhne lokalizáciu osadenia vstupných tabúľ na 

jednotlivých úsekoch cestných ťahov, stanoví ich počet a tiež 

predpokladanú cenu realizácie značenia, spolu s predpokladanou cenou 

realizácie značenia „Top 44 atraktivít Bratislavského regiónu“. Bude 

spracovaná v rozsahu nevyhnutnom pre potreby spracovania 

projektovej dokumentácie k osadeniu tabúľ označujúcich turistické 

atraktivity a vstupné komunikácie logom BRT a claimom na hranici 

s Bratislavským samosprávnym krajom (overí všetky podrobnosti ako 

sú vyvolané sprievodné investície, napr. osadenie zvodidiel, preverenie 

odstupu od dopravných značiek, preverenie inžinierskych sietí v mieste 

osadenia vstupných tabúľ a možnej kolízie pri zakladaní tabúľ, návrh 

opatrení v súvislosti so zabezpečením rozhľadu - výrub resp. orezanie 

stromov, preloženie jestvujúcich dopravných značiek a pod.).  

Dokumentácia bude obsahovať textovú časť, grafickú časť a mapový 

podklad v mierke 1:50000 (prípadne fotodokumentáciu), ktorej 

súčasťou bude individuálne riešenie označenia 44 atraktivít spolu 

s grafickým návrhom a tiež jednotný grafický návrh vstupných tabúľ, 

všetko v 2 vyhotoveniach (v slovenskom jazyku, v elektronickej 

a písomnej forme), orientačné náklady spojené s kompletnou 

realizáciou oboch súčastí štúdie, osobná prezentácia dokumentu po jeho 

dokončení a odovzdaní zástupcom dodávateľa v trvaní cca 60 minút“ 

v priestoroch obstarávateľa. Stav rozpracovanosti je dodávateľ povinný 

prerokovať min 1x s objednávateľom.   
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 Top 44 atraktivít Bratislavského regiónu 

1. Bratislavský hrad 

2. Dom u dobrého pastiera 

3. Dóm sv. Martina 

4. Primaciálny palác 

5. Stará radnica  

6. Galéria mesta Bratislavy  

7. Bibiana 

8. Michalská veža 

9. Slovenské národné divadlo (Nové Slovenské národné divadlo)  

10. Slovenské národné múzeum 

11. Slovenská národná galéria 

12. Pamätník Chatama Sofera 

13. Zoologická záhrada 

14. Botanická záhrada 

15. Slavín 

16. Hrad Devín 

17. Gerulata – antické múzeum 

18. Areál vodných športov Čunovo   

19. Múzeum moderného umenia Danubiana Čunovo 

20. Bratislavský lesopark  

21. Cyklomost slobody Devínska Nová Ves 

22. Malokarpatské múzeum Pezinok 

23. Schaubmarov mlyn – Galéria insitného umenia 

24. Národný salón vín Pezinok 

25. Múzeum slovenskej keramickej plastiky Modra 

26. Malokarpatská vínna cesta Modra  

27. Turistická rozhľadňa Veľká homoľa 

28. Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure 

29. Elesko areál – Zoya múzeum 

30. Hrad Červený Kameň 

31. Slovenský Grob pre gurmánov 

32. Slnečné jazerá Senec 

33. Turecký dom Senec 

34. Golfový areál Bernolákovo 

35. Podunajský remeselný dvor Miloslavov 

36. Múzeum včelárstva Kráľova pri Senci 

37. Pálffyovský kaštieľ s parkom v Malackách  

38. Kostol a Sväté schody Malacky 

39. Synagóga Malacky 

40. Pútnický areál Marianka 

41. Kaštieľ v Stupave  

42. Habánsky dvor Veľké Leváre 

43. Moravský luh – náučný chodník 

44. Hrad Pajštún 


