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ŠTÁTNY ZNAK SLOVENSKEJ REPUBLIKY
tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž
vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvŕšia.

ŠTÁTNA VLAJKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého           
a červeného - rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na 
prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený štátny znak.

ŠTÁTNA PEČAŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak, okolo 
ktorého je do kruhu umiestnený nápis Slovenská republika.

ŠTÁTNA HYMNA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAD TATROU SA BLÝSKA

Text: Janko Matúška

Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú.
Zastavme ich bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

ŠTÁTNE SYMBOLY
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do rúk sa Vám dostáva brožúra Kancelárie Národnej rady SR, 
prostredníctvom  ktorej si Vám dovoľujeme predstaviť nové         
a zrekonštruované priestory v areáli Bratislavského hradu 
ako i historické priestory na Župnom námestí. 

Bratislavský hrad je neodmysliteľnou dominantou nášho 
hlavného mesta a jedným zo symbolov Slovenska. Vďaka 
nedávno dokončenej  rekonštrukcii ponúka hradný palác 
pre záujemcov vybrané priestory pre usporiadanie 
kultúrno-spoločenských akcií. Do pozornosti si Vám 
dovoľujeme uviesť tiež možnosť nájmu v historickej 
parlamentnej budove na Župnom námestí. 

Podrobnejšie informácie o krátkodobom nájme konkrétnych 
priestorov popisuje predmetná brožúra. 

Milé dámy, vážení páni, 



ZIMNÁ JAZDIAREŇ
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Hradný palác a priestory v areáli
Bratislavského hradu 

Obnovený objekt pôvodnej historickej časti Zimnej jazdiarni slúži 
na konanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Na 
tento účel je navrhnutá multifunkčná sála vybavená 
audiovizuálnym systémom, scénickým osvetlením a ďalšími 
technickými vymoženosťami, ktoré spĺňajú i tie najprísnejšie 
kritéria pre usporiadanie podujatí tohto druhu.

Hlavná sála (Kongresové sedenie)



Hlavná sála (Kino sedenie)

Priestory Zimnej jazdiarne sa prenajímajú ako celok o ploche                
2213 m2. Vzhľadom na variabilné usporiadanie hlavného 
sálového priestoru sú vhodné na organizovanie podujatí rôznych 
typov. 

Cena prenájmu v €

Deň prípravy a deň po ukončení podujatia

Dni podujatia

Prevádzkové náklady 

4 000 EUR

16 000 EUR

1 500 EUR/deň
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Predpokladaná kapacita 
sály v závislosti na druhu 
využitia:

1.  Kultúrne podujatia, 
koncerty: pri usporiadaní so 
stupňovitým hľadiskom je 
593 miest (vrátane balkóna).

2.  Spoločenské podujatia: 
pri banketovom usporiadaní                
s rovnou podlahou je 
kapacita cca 200 stoličiek. 

3.   Kongresové usporiadanie 
má kapacitu 300 − 350 miest                
(s možnosťou umiestnenia 
tlmočníckych kabín na 
balkóne).

Pozn. V prípade nájmu, ktorý sa 
uskutoční počas dní pracovného 
pokoja, sa zvyšuje nájom a prevádzkové 
náklady o 10%. To platí pre všetky 
priestory, ktoré Kancelária NR SR 
poskytuje do krátkodobého nájmu.

Vstupné foyer so šatňou

Vstupné foyer pred Hlavnou sálou

Balkón



Zrekonštruovaný objekt pôvodného záhradného pavilónu slúži 
na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 
komornejšieho charakteru.

Záhradný pavilón je prístupný z Barokovej záhrady z jej najvyššie 
položenej terasy. Výmera Záhradného pavilónu je 239 m2 vrátane 
komunikačného a manipulačného priestoru bez zázemia.

Cena prenájmu v €

Deň prípravy a deň po ukončení podujatia

Dni podujatia

Prevádzkové náklady 

1 250 EUR

5 000 EUR

400 EUR/deň

ZÁHRADNÝ PAVILÓN



BAROKOVÁ ZÁHRADA
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Zrekonštruovaná Baroková záhrada slúži ako 
oddychovo-relaxačný priestor pre návštevníkov hradu o výmere             
7404 m2. Od ostatných priestorov je odčlenená po celom obvode 
oplotením, s možnosťou uzatvorenia vstupných brán.



Obnovený objekt pôvodnej historickej časti Zimnej jazdiarni slúži 
na konanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Na 
tento účel je navrhnutá multifunkčná sála vybavená 
audiovizuálnym systémom, scénickým osvetlením a ďalšími 
technickými vymoženosťami, ktoré spĺňajú i tie najprísnejšie 
kritéria pre usporiadanie podujatí tohto druhu.

Cena prenájmu za 1. terasu Barokovej záhrady v €

Deň prípravy a deň po ukončení podujatia

1. deň podujatia

Prevádzkové náklady 

500 EUR

2 000 EUR

2. - 10. deň podujatia 600 EUR

100 EUR/deň

Cena prenájmu Barokovej záhrady v €

Deň prípravy a deň po ukončení podujatia

1. deň podujatia

Prevádzkové náklady 

1 000 EUR

4 000 EUR

2. - 10. deň podujatia 600 EUR

400 EUR/deň



RYTIERSKA SIEŇ
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Priestory Hradného paláca

Rytierska sieň, Hudobná sieň, Tlačové stredisko                                                   
a Reprezentačné priestory severného krídla slúžia prioritne na 
účel konania podujatí štátneho, politického                                               
a spoločensko–kultúrneho významu.



Rytierska sieň, Hudobná sieň, Tlačové stredisko                                                   
a Reprezentačné priestory severného krídla slúžia prioritne na 
účel konania podujatí štátneho, politického                                               
a spoločensko–kultúrneho významu.

Cena prenájmu v €

Deň prípravy a deň po ukončení podujatia

Dni podujatia

Prevádzkové náklady 

1 800 EUR

7 200 EUR

600 EUR/deň

Vstupný priestor do Rytierskej siene

Rytierska sieň

Spolu

Názov miestnosti Plocha m2 Poschodie

145,24

252,84

WC ženy, návštevníci Rytierskej siene

WC muži, návštevníci Rytierskej siene

12,87

11,78

prízemie

prízemie

1. suterén

1. suterén

422,73

Variant A

Priestory sa poskytujú na prenájom ako celok
pozostávajúci z miestností:
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Cena prenájmu v €

Deň prípravy a deň po ukončení podujatia

Dni podujatia

Prevádzkové náklady 

2 520 EUR

10 080 EUR

600 EUR/deň

Vstupný priestor do Rytierskej siene

Rytierska sieň

Spolu

Názov miestnosti Plocha m2 Poschodie

145,24

252,84

Schodisko

Priestor zázemia Rytierskej siene

Prípravovňa

Nákladný výťah

Priestor zázemia Rytierskej siene

WC ženy, návštevníci Rytierskej siene

WC muži, návštevníci Rytierskej siene

14,81

71,13

12,84

6,37

106,06

12,87

11,78

633,94 

prízemie

prízemie

1. suterén

1. suterén

Variant B

Priestory sa poskytujú na prenájom ako celok
pozostávajúci z miestností:



Zrekonštruovaná Baroková záhrada slúži ako 
oddychovo-relaxačný priestor pre návštevníkov hradu o výmere             
7404 m2. Od ostatných priestorov je odčlenená po celom obvode 
oplotením, s možnosťou uzatvorenia vstupných brán.



HUDOBNÁ SIEŇ
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Cena prenájmu v €

Deň prípravy a deň po ukončení podujatia

Dni podujatia

Prevádzkové náklady 

1 440 EUR

5 760 EUR

600 EUR/deň

Hudobná sieň

Foyer Hudobnej siene

Spolu

Názov miestnosti Plocha m2 Poschodie

211,71

67,20

Predsieň

Priestor šatne pre účinkujúcich

Predsieň

Chodba pred WC a výťahom

WC muži

WC ženy

WC pre imobilných

Hudobná sieň- balkón

28,07

13,59

27,80

20,98

7,37

11,77

8,20

52,35

449,04 

1. poschodie

1. poschodie

1. poschodie

1. poschodie

1. poschodie

1. poschodie

1. poschodie

1. poschodie

1. poschodie

1. poschodie



REPREZENTAČNÉ

PRIESTORY

SEVERNÉHO KRÍDLA
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TLAČOVÉ STREDISKO 
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Cena
prenájmu

Prevádzkové
náklady  

Deň prípravy a deň
po ukončení podujatia

Do troch hodín nájmu

Dni podujatia

1 250 EUR

1 000 EUR

5 000 EUR

400 EUR

100 EUR

400 EUR
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Kancelária NR SR prenajíma priestory ako celok s výmerou                
951 m2. Dominantou tejto historickej budovy je Kongresová sála 
s kapacitou 200 miest. Pre záujemcov sú taktiež k dispozícií 
Štúrov salón, Modrý a Hnedý salón. Súčasť krátkodobého nájmu 
tvorí aj zázemie pre catering a samostatné šatne.

PRIESTORY

V HISTORICKEJ  BUDOVE

NA ŽUPNOM NÁMESTÍ
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Cena prenájmu v €

Deň prípravy a deň po ukončení podujatia

Minimálna doba nájmu t.j. 6 hodín

Za každú  začatú hodinu

Prevádzkové náklady 

1 870 EUR

1360 EUR

340 EUR

600 EUR/deň

Pozn. V prípade nájmu, ktorý sa uskutoční počas dní pracovného pokoja, sa zvyšuje nájom                                    
a prevádzkové náklady o 10%. To platí pre všetky priestory, ktoré Kancelária NR SR poskytuje do 
krátkodobého nájmu.

Hnedý salón Modrý salón

Štúrov salón



Pozn. V prípade nájmu, ktorý sa uskutoční počas dní pracovného pokoja, sa zvyšuje nájom                                    
a prevádzkové náklady o 10%. To platí pre všetky priestory, ktoré Kancelária NR SR poskytuje do 
krátkodobého nájmu.

Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80  Bratislava

www.nrsr.sk

peter.cocher@nrsr.sk

02/59 72 1111, 02/59 72 2352

Národná rada Slovenskej republiky
(www.facebook.com/Národná-rada-Slovenskej-republiky)

KONTAKT



VYDALA      2017c


