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Príloha 1 

 

„Zadanie na vytvorenie kreatívneho konceptu pre turistickú destináciu REGIÓN HOREHRONIE“.  

 

A „Vizuálne prvky - označenie atraktivít, služieb v cestovnom ruchu (piktogramy) 

 

a) Infraštruktúra (náučný chodník, zastávka, žel. trať, žel. stanica, depo, železničný viadukt, 

autobusová stanica, autobusová zastávka, nabíjacie stanice pre elektroautá, čerpacia stanica, 

cyklotrasy, e-bike požičovne, e-bike nabíjacie stanice, stanica lanovky, trasa lanovky, 

parkovisko, lyžiarske strediská, lyžiarske vleky – trasa, bežkárske trate ..) 

• základné piktogramy využívané vo verejnej osobnej doprave, 

• označník zastávky, 

• banner k nepravidelnej doprave na Horehroní 

• vozidiel autobusovej dopravy – skibus, cyklobus, tourbus 

• dopravnej karty Horehronie card, 

• cestovný poriadok. 

 

b) Atraktivity (vyhliadková veža, hrad, jaskyňa, bikepark, golfové ihrisko, múzeá, lesnícky 

skanzen, prales, vodopády, rieka, jazero/vodná nádrž, rybník, plaváreň, kúpalisko, prameň 

rieky, Horehronské cyklodreziny a spol., vrchol kopca, escape room, ZOO/farma) 

c) Pamiatky (kostol, zvonica, radnica, mlyn, pamätník, námestie/centrum, pamätná tabuľa, 

kalvária,) 

d) Služby (gastroprevádzka, salaš/gazdovský dvor, ubytovacie zariadenie, Horehronie Card, 

športový obchod, obchod s potravinami, kaviareň, bar, banka, TIC, wellness, čerpacia stanica, 

lekáreň, kino/divadlo, splav rieky, bowling/kolkáreň) 

  

Pri jednotlivých návrhoch nie je potrebné v prvom návrhu vypracovať každý piktogram, stačí návrh/vzor za 

jednotlivé oblasti. (vybraný uchádzač dopracuje všetky piktogramy). V prípade návrhov konkrétnych prvkov 

dizajn manuálu je vhodné vychádzať z Prílohy č. 2,- dizajn manuál regiónu Horehornie, pričom je aj v tomto 

prípade nutné použiť fonty, veľkosť písma, základné a doplnkové písmo, farebné modely.  

  

DODANIE VYBRANÝCH EDITOVATEĽNÝCH ŠABLÓN z navrhnutých výstupov v nasledovných 

formátoch: 

• označenie na výlepné plochy A5, A4, A2 - pdf 

• prezentácia - .pptx 

• reklamný banner ...... jednotné značenie- .pdf 

• billboard – kampaň o jednotnom znační. Pdf 

• každý piktogram s popisom. Pdf 
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