
 
1 

 

FIREMNÝ KATALÓG 
 

 

 

 

 

 

2021/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
2 

 

  



 
3 

 

OBSAH 
 

 

PREDSLOV ................................................................................................................................................ 4 

OBDOBIA HISTORICKÝCH UDALOSTÍ ....................................................................................................... 5 

Vynájdenie rôznej techniky ................................................................................................................. 5 

Reakcie ľudí v určitých obdobiach ....................................................................................................... 6 

1. svetová vojna ................................................................................................................................... 7 

2. svetová vojna ................................................................................................................................... 8 

NAŠE PRIESTORY .................................................................................................................................... 11 

INFORMÁCIE O NAŠOM SIMULÁTORE .................................................................................................. 12 

DARČEKOVÉ BALENIE ............................................................................................................................ 13 

CENNÍK ................................................................................................................................................... 14 

OTVÁRACIE HODINY .............................................................................................................................. 15 

VNÚTORNÝ PORIADOK .......................................................................................................................... 16 

PLATOBNÉ PODMIENKY ......................................................................................................................... 17 

REKLAMAČNÉ PODMIENKY ................................................................................................................... 18 

KDE NÁS NÁJDETE? ................................................................................................................................ 19 

  



 
4 

 

 
PREDSLOV 

 

 

 

 

Milí zákazníci, 

dovoľte nám, aby sme sa Vám predstavili. Sme historická firma pôsobiaca na 

základe historických udalostí. Umožňujeme vidieť dejiny iným pohľadom, ktorý 

je zábavný a zároveň náučný.  

Už naším začiatočným cieľom bolo poskytnúť našim zákazníkom nenahraditeľný 

zážitok, v ktorom základom je história, pretože história formuje modernú dobu. 

Minulosť nám pomáha zabrániť chybám v budúcnosti a dáva nám možnosti k 

inováciám.  

Môžete nás nájsť v hlavnom meste Slovenska –  v Bratislave. 

 

Predstavujeme Vám náš katalóg služieb. 
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OBDOBIA HISTORICKÝCH UDALOSTÍ 
 

VYNÁJDENIE RÔZNEJ TECHNIKY 

 

1. Kníhtlač 

Rok 1450. Objavte spoločne s Johannom 

Gutenbergom prvú kníhtlač v Európe.  

Dĺžka: 192 min 

Prístupné od: 12+ 

 

 

1. Elektrická žiarovka 

Choďte do  Veľkej Británie v roku 1878 a zistite, ako sa 

tam vynašla prvá elektrická žiarovka. 

Dĺžka: 187 min 

Prístupné od: 12+ 

 

 

 

Začiatok Apple 

Milujete Apple techniku a chceli by ste sa o tejto 

téme dozvedieť viac? U nás sa môžete objaviť v roku 

1955 a zistiť za akých okolností vyšiel prvý iPhone. 

Dĺžka: 202 min 

Prístupné od: 12+ 
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OBDOBIA HISTORICKÝCH UDALOSTÍ 
 

REAKCIE ĽUDÍ V URČITÝCH OBDOBIACH 

 

 

 

Začiatok Microsoftu 

Zistite aké poli reakcie občanov na 

Microsoft v roku 1975. 

Dĺžka: 238 min 

Prístupné od: 12+ 

 

 

 

 

Komunizmus 

Nemusíte len počúvať svojich rodičov a 

prarodičov o tom, aký bol komunizmus. 

Zistite to na vlastnej koži v Československu 

medzi rokmi 1948 a 1989. 

Dĺžka: 224 min 

Prístupné od: 12+ 
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OBDOBIA HISTORICKÝCH UDALOSTÍ 
 

 

1. SVETOVÁ VOJNA 

 

 

Začiatok 1. sv. vojny 

Pozrite si u nás deň 28.7. 1914 

kedy Rakúsko-Uhorsko 

vyhlásilo vojnu Srbsku. 

Dĺžka: 203 min 

Prístupné od: 18+ 

 

 

 

 

 

 

Koniec 1. sv. vojny 

11. 11. 1918 sadnite si spolu s 

francúzskymi a britskými zástupcami 

Dohody a vypočujte si podmienky 

prímeria.  

Dĺžka: 189 min 

Prístupné od: 15+  
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OBDOBIA HISTORICKÝCH UDALOSTÍ 
 

2. SVETOVÁ VOJNA 

 

 

Začiatok 2. svetovej vojny 

Môžete zažiť deň 1. septembra 

1939, kedy bol uskutočnený 

Nemecký vpád do Poľska. Tento 

deň je považovaný za začiatok II. 

Svetovej vojny.  

Dĺžka: 220 min 

Prístupné od: 18+ 

 

 

 

 

Východný front 

Zažite deň 22.6.1941 kedy 

zaútočilo Nemecko na ZSSR 

podľa plánu Barbarossa. 

Východný front bol najväčší 

front 2. svetovej vojny. 

Dĺžka: 201 min 

Prístupné od: 18+ 
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OBDOBIA HISTORICKÝCH UDALOSTÍ 
 

 

 

Boj v južnej Ázii 

Ocitnite sa v 22. septembri 

1940. V tento deň japonské 

vojská vpadli do Francúzskej 

Indočíny.  

Dĺžka: 195 min 

Prístupné od: 18+ 

 

 

 

 

 

 

Atentát na Hitlera 

V tomto dni 20. júla 1944 

uvidíte, ako vyzeral neúspešný 

pokus o prevrat.  

Dĺžka: 178 min 

Prístupné od: 18+ 
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OBDOBIA HISTORICKÝCH UDALOSTÍ 
 

 

 

 

Partizáni pred povstaním 

Staňte sa na chvíľu partizánom 

pred vypuknutím slovenského 

národného povstania. 

Dĺžka: 195 min 

Prístupné od: 18+ 

 

 

 

 

 

 

 

Naučte sa dôležité historické udalosti omnoho  zaujímavejším spôsobom ako 

učením z kníh a učebníc. Informácie naučené svojimi vlastnými zážitkami, tak 

ľahko zabudnete. 

Mnoho vedcov a profesorov si stojí za tým, že učenie zážitkami je efektívny 

a správny spôsob učenia.  
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NAŠE PRIESTORY 
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INFORMÁCIE O NAŠOM SIMULÁTORE 

 

 

 

 

 

Sezóna/počasie: Simulátor si môžete vyskúšať celoročne. Zážitok prebieha v 

interiéri, nie je závislý od počasia. 

 

Diváci: Sú vítaní, počas zážitku môžu fotografovať alebo filmovať. Maximálny 

počet divákov (povolený doprovod) sú 2 osoby. 

 

Podmienky: Deti pod 12 rokov do zelenej miestnosti nepúšťame 

z bezpečnostných dôvodov, zážitok nie je vhodný pre epileptikov.  

 

Rezerváciu je vhodné zrealizovať minimálne týždeň vopred. Zrušenie 

rezervácie: minimálne 1 pracovný deň vopred do 18:00. Zážitok je možné 

absolvovať kedykoľvek počas roka. 
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DARČEKOVÉ BALENIE 
 

 

Daruješ zážitok? U nás ku každému poukazu obdržíš originálne darčekové 

balenie ZADARMO pri objednaní poukazu poštou, kuriérom, cez zásielkovňou 

alebo pri osobnom odbere. 

Nerob si starosti a užívaj si  radosť obdarovaného z originálneho darčeku! 

 

 

 

 

Podmienky pri zakúpení darčekových poukazov 

Poukazy v cene Vstupenky pre dospelú osobu je možné zakúpiť priamo na pokladni v počte 

najviac 50 kusov alebo podľa aktuálnych stavových zásob na danej pokladni. 

 

Platnosť zákazníkom zakúpeného Poukazu sa riadia ďalšími podmienkami uvedenými priamo 

na Poukaze, ktoré sú pre zákazníka záväzné. Termín platnosti uvedené na Poukaze sa 

vzťahujú na najneskorší dátum predstavenia, na ktoré možno Poukaz využiť. Poukaz 

nemožno využiť na predstavenie, ktoré sa koná po uplynutí termínu uvedeného na Poukaze. 

Termín platnosti poukazu nemožno predĺžiť. 

 

Platný cenník poukazu je zákazník oprávnený vyžiadať si na emailovej adrese: 

firma.rehis@gmail.com.  

 

Nákup Poukazu je pre zákazníka záväzným. Zakúpený Poukaz nemožno vrátiť alebo meniť 

jeho platnosť, typ alebo dátum uplatnenia. 

  

mailto:firma.rehis@gmail.com
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CENNÍK 

 

 

 

 

 

 

40, 00 €/1 predstavenie. ................................... 1 dospelý 

30, 00 €/1 predstavenie. ................................... 1 študent 

30, 00 €/1 predstavenie.....................................1 senior 

25, 00 €/1 predstavenie. .......... 1 dieťa od 12 do 15 rokov 
 

• Študent (NAD 19 ROKOV POVINNÝ DOLOŽIŤ ŠTUDENTSKÝ PREUKAZ) 

• Senior (od 60 rokov) 

• Deti pod 12 rokov z bezpečnostných dôvodov do zelenej miestnosti nepúšťame. 
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OTVÁRACIE HODINY 
 

 

 

 

 

PONDELOK  8.00 – 21.00 

UTOROK 8.00 – 21.00 

STREDA 8.00 – 21.00 

ŠTVRTOK 8.00 – 21.00 

PIATOK 8.00 – 21.00 

SOBOTA 8.00 – 18.00 

NEDEĽA 8.00 – 18.00 
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VNÚTORNÝ PORIADOK 
 

1. Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného 

vstupného, preukázať sa pri kúpe Vstupeniek platným dokladom oprávňujúcim 

držiteľa k zľave. 

 

2. Do priestorov Rehis nebude umožnený prístup osobám nevhodne oblečeným 

(napr. v plavkách, spodnej bielizni, znečistenom oblečení a pod.), osobám so 

zanedbanou osobnou hygienou, či osobám, ktoré trpia závažnými nákazlivými 

chorobami prenosnými aerosólom alebo nepriamym kontaktom, ktoré 

ohrozujú zdravie ostatných zákazníkov a personálu Rehis. 

 

3. Vo všetkých priestoroch Rehis je prísny zákaz fajčenia (vrátane e-cigariet). 

Personál Rehis má v prípade porušenia tohto zákazu právo požiadať zákazníka 

o okamžité upustenie od zakázaného konania a v prípade neuposlúchnutia o 

opustenie zelených miestností, v nevyhnutných prípadoch za asistencie 

strážnej služby/príslušníkov policajného zboru. Zákazník v takom prípade nemá 

nárok na Kompenzáciu. 

 

4. Do všetkých priestorov Rehis je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu a 

iných omamných a psychotropných látok; rovnako je zakázané v priestoroch 

Rehis tieto látky užívať. 

 

5. V priestoroch Rehis je zakázané jazdiť na kolieskových korčuliach, pohybovať 

sa v topánkach s kolieskami, na skateboardoch, kolobežkách a iných 

podobných prostriedkoch a vstupovať s nimi do týchto priestorov. 

 

6. Do všetkých priestorov Rehis, je zakázané vodiť zvieratá. Zákaz sa nevzťahuje 

na vodiacich, asistenčných a signálnych psov so špeciálnym výcvikom 

sprevádzajúcich držiteľov preukazu ŤZP. 

 

7. Zákazník je povinný rešpektovať upozornenia a pokyny, s ktorými sa na 

zákazníka obráti personál Rehis. 
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PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

 

 

 

Všetky ceny v katalógu sú uvedené bez DPH.  

Platbu za naše služby a tovar môže kupujúci uskutočniť: 

 

• V hotovosti alebo kartou priamo na mieste 

• Prevodom na účet: 

môžete zaplatiť manuálnym vyplatením príkazu na prevod vo svojej 

banke alebo v prostredí Internet Bankingu, avšak pri platbe týmto 

spôsobom bude vaša objednávka plátna až po prijatí platby na účet, čo 

môže v závislosti od vašej banky trvať 1-2 pracovne dni.  

 

 

Ostatné podmienky pri nákupe 

Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, 

preukázať oprávnenosť nároku na zľavnenú vstupenku na mieste nákupu predložením 

platného dokladu, ktorý oprávňuje držiteľa k zľave. Ak má zákazník E-vstupenky preukazuje 

sa pred vstupom do zelenej miestnosti. V prípade, že zákazník nepreukáže nárok na zľavnenú 

vstupenku, bude si musieť  kúpiť nový nezľavnený lístok.  

Zakúpené E-vstupenky, pri ktorých sa zákazník nepreukáže platným dokladom nie sú 

použiteľné. V tomto prípade peniaze nevraciame. 

Pri zakúpení vstupenky zákazník bez výhrad súhlasí s všetkými našimi podmienkami a je nimi 

neodvolateľne viazaný.   
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REKLAMAČNÉ PODMIENKY 
 

Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník a zákon o 

ochrane spotrebiteľa. 

Firma Rehis zodpovedá za vady poskytovanej služby, prípadne predávaného tovaru podľa 

ustanovení príslušných právnych predpisov, najmä ustanovenia § 420 a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. E-vstupenky, ako aj 

poskytnuté služby, je možné reklamovať za podmienok stanovených Reklamačným 

poriadkom. 

Storno E-vstupeniek 

1. Predaj vstupeniek na predstavenie sa považuje za zmluvu súvisiacu s poskytovaním 

služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a z toho dôvodu nemôže 

zákazník odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení zákona číslo 102/2014 Z. z. o 

ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Bez ohľadu na vyššie uvedené, môže zákazník 

požiadať Rehis o storno E-vstupenky po splnení podmienok tu uvedených. 

 

2. Storno E-vstupenky je možné požiadať podľa Článku 2 ods. 5 Reklamačného poriadku. 

Žiadosť o storno E-vstupeniek bude posúdená Zodpovedným pracovníkom Rehis s 

ohľadom na platný Reklamačný poriadok. 

 

3. Právo na storno E-vstupeniek je možné uplatniť iba na transakciu ako celok, tzn. na 

všetky E-vstupenky zakúpené prostredníctvom jednej transakcie/objednávky. 

 

4. Peniaze za E-vstupenky sa vracajú výlučne bezhotovostne. 

 

5. Ak zákazník uplatní žiadosť o storno príslušnej E-vstupenky po uplynutí lehôt 

Reklamačného poriadku, bude takáto žiadosť o storno E-vstupenky odmietnutá z 

dôvodu jej neskorého uplatnenia. 

 

6. Ak pri procese kúpy E-vstupeniek došlo k odpísaniu sumy za kúpu E-vstupeniek z účtu 

zákazníka, ale E-vstupenky sa mu nezobrazili, ani mu neboli zaslané na zadaný e-mail, 

reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí zákazník uplatniť v 

banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla alebo 

v spoločnosti PayPal, ak platba prebehla pomocou účtu PayPal. 
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KDE NÁS NÁJDETE? 
 

 

Mlynské nivy 3, 821 09 Bratislava 

 

_rehis 

 

REHIS historická firma 

 

firma.rehis@gmail.com 

 

IČO: 38 2021 14 

 

 

 

  

mailto:firma.rehis@gmail.com
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