
vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

DOLNÝ KOSTOL 
SMER EXIT | ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZŠ a Dolný kostol

PLOCHA Č.: 1
STATIC

ZASTÁVKA - ZŠ Záhorácka



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

DOLNÝ KOSTOL 
SMER EXIT | ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZŠ a Dolný kostol

PLOCHA Č.: 2
STATIC

ZASTÁVKA - ZŠ Záhorácka



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

DOLNÝ KOSTOL 
SMER MALACKY | ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZŠ a Dolný kostol

PLOCHA Č.: 3
STATIC

ZASTÁVKA - ZŠ Záhorácka



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

DOLNÝ KOSTOL 
SMER MALACKY | ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZŠ a Dolný kostol

PLOCHA Č.: 4
STATIC

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - ZŠ Záhorácka



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

DOLNÝ KOSTOL 
SMER MALCKY | PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZŠ a Dolný kostol

PLOCHA Č.: 5
STATIC

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - ZŠ Záhorácka



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

DOLNÝ KOSTOL 
SMER MALACKY | PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZŠ a Dolný kostol

PLOCHA Č.: 6
STATIC

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - ZŠ Záhorácka



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 7
SCROLL - 1

ZASTÁVKA - Daňový úrad



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 8
SCROLL - 2

ZASTÁVKA - Daňový úrad



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 9
SCROLL - 3

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Daňový úrad



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 10
SCROLL - 4

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Daňový úrad



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 11
SCROLL - 5

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Daňový úrad



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 12
SCROLL - 1

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Daňový úrad



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 13
SCROLL - 2

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Daňový úrad



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 14
SCROLL - 3

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Daňový úrad



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 15
SCROLL - 4

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Daňový úrad



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 16
SCROLL - 5

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Daňový úrad



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 17
STATIC

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Daňový úrad



vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

ZUŠ - DAŇOVÝ ÚRAD
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti ZUŠ a daňový úrad

PLOCHA Č.: 18
STATIC

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Daňový úrad



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 19
SCROLL - 1

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 20
SCROLL - 2

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 21
SCROLL - 3

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 22
SCROLL - 4

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 23
SCROLL - 5

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 24
SCROLL - 1

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 25
SCROLL - 2

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 26
SCROLL - 3

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 27
SCROLL - 4

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 28
SCROLL - 5

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
STREDNÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 29
SCROLL - 1

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
STREDNÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 30
SCROLL - 2

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
STREDNÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 31
SCROLL - 3

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
STREDNÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 32
SCROLL - 4

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
STREDNÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 33
SCROLL - 5

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
STREDNÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 34
SCROLL - 1

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
STREDNÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 35
SCROLL - 2

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
STREDNÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 36
SCROLL - 3

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
STREDNÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 37
SCROLL - 4

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
STREDNÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 38
SCROLL - 5

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 39
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L1
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 40
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 41
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 42
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 43
SCROLL - 1

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 44
SCROLL - 2

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 45
SCROLL - 3

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 46
SCROLL - 4

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 47
SCROLL - 5

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 48 
SCROLL - 1

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 49
SCROLL - 2

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



PLOCHA Č.: 50
SCROLL - 3

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



PLOCHA Č.: 51
SCROLL - 4

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka

ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka



ZASTÁVKA - Záhorácka 
hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 52
SCROLL - 5

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZÁHORÁCKA - SLOVAKIA - L2
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Záhorácka / v blízkosti hlavná križovatka



SASINKOVA
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Sasinkova / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 53
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Sasinkova



SASINKOVA
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Sasinkova / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 54
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Sasinkova



SASINKOVA
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Sasinkova / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 55
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Sasinkova



SASINKOVA
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Sasinkova / v blízkosti hlavná križovatka

PLOCHA Č.: 56
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Sasinkova



SÚD
ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 57
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Okresný súd



SÚD
ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 58
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Okresný súd



SÚD
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 59
SCROLL - 1

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Okresný súd



SÚD
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 60
SCROLL - 2

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Okresný súd



SÚD
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 61
SCROLL - 3

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Okresný súd



SÚD
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 62
SCROLL - 4

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Okresný súd



SÚD
PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 63
SCROLL - 5

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Okresný súd



SÚD
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 64
SCROLL - 1

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Okresný súd



SÚD
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 65
SCROLL - 2

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Okresný súd



SÚD
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 66
SCROLL - 3

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Okresný súd



SÚD
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 67
SCROLL - 4

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Okresný súd



ZASTÁVKA - Okresný súd

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE

SÚD
PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Mierové námestie / v blízkosti Okresný súd

PLOCHA Č.: 68
SCROLL - 5

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena



JUH
SMER EXIT | ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Stupavská / v blízkosti sídlisko JUH

PLOCHA Č.: 69
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Sídlisko JUH



JUH
SMER EXIT | ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Stupavská / v blízkosti sídlisko JUH

PLOCHA Č.: 70
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Sídlisko JUH



JUH
SMER EXIT | PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Stupavská / v blízkosti sídlisko JUH

PLOCHA Č.: 71
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Sídlisko JUH



JUH
SMER EXIT | PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Stupavská / v blízkosti sídlisko JUH

PLOCHA Č.: 72
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Sídlisko JUH



JUH
SMER MALACKY | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Stupavská / v blízkosti sídlisko JUH

PLOCHA Č.: 73
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Sídlisko JUH



ZASTÁVKA - Sídlisko JUH

JUH
SMER MALACKY | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Stupavská / v blízkosti sídlisko JUH

PLOCHA Č.: 74
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena



ŠTADIÓN - HASIČI
VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Legionárska / v blízkosti futbalový štadión

PLOCHA Č.: 75
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Štadión



ZASTÁVKA - Štadión

ŠTADIÓN - HASIČI
VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Legionárska / v blízkosti futbalový štadión

PLOCHA Č.: 76
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena



NEMOCNICA
SMER EXIT | ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Duklianskych hrdinov / v blízkosti nemocnica

PLOCHA Č.: 77
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Nemocnica



NEMOCNICA
SMER EXIT | ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Duklianskych hrdinov / v blízkosti nemocnica

PLOCHA Č.: 78
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Nemocnica



NEMOCNICA
SMER EXIT | PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Duklianskych hrdinov / v blízkosti nemocnica

PLOCHA Č.: 79
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Nemocnica



NEMOCNICA
SMER EXIT | PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Duklianskych hrdinov / v blízkosti nemocnica

PLOCHA Č.: 80
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Nemocnica



NEMOCNICA
SMER MALACKY | ĽAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Duklianskych hrdinov / v blízkosti nemocnica

PLOCHA Č.: 81
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Nemocnica



NEMOCNICA
SMER MALACKY | ĽAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Duklianskych hrdinov / v blízkosti nemocnica

PLOCHA Č.: 82
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Nemocnica



NEMOCNICA
SMER MALACKY | PRAVÝ | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Duklianskych hrdinov / v blízkosti nemocnica

PLOCHA Č.: 83
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena

ZASTÁVKA - Nemocnica



ZASTÁVKA - Nemocnica

NEMOCNICA
SMER MALACKY | PRAVÝ | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Duklianskych hrdinov / v blízkosti nemocnica

PLOCHA Č.: 84
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena



ZASTÁVKA - KAUFLAND

KAUFLAND
SMER EXIT | VNÚTORNÝ

Mesto: Malacky
Adresa: Brnenská / v blízkosti Kaufland

PLOCHA Č.: 85
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena



ZASTÁVKA - KAUFLAND

KAUFLAND
SMER EXIT | VONKAJŠÍ

Mesto: Malacky
Adresa: Brnenská / v blízkosti Kaufland

PLOCHA Č.: 85
STATIC

vstup / výstup
kolmo 
súbežná 
obojstranná 
samostatná 
el. zastávka 
bus. zastávka 
nástupisko 
vestibul

centrum mesta 
mestská štvrť 
okrajová štvrť 
sídlisko

samostatná 
dvojica na stene 
dvojica stojan

hlavná ulica 
námestie 
križovatka 
pešia zóna 
parkovisko 
metro

POLOHA CITYLIGHTU

POLOHA

UMIESTNENIE

KOMUNIKÁCIA

V OKOLÍ CITYLIGHTU JE SPÔSOB MONTÁŽE

obchodný dom 
stanica ŽSR, SAD 
PNS 
hotel 
škola ZŠ, SŠ, VŠ 
čerpacia stanica

pošta 
výstavisko 
športový areál 
banka 
nemocnica 
poisťovňa

jednostranný 
obojstranný 
zástavka 
stena


