
 

 

 
01/05 - 30/06/2014 – termíny podľa vlastného výberu 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inštitút pre verejnú správu sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Dúbravka v 

nádhernom prostredí obklopené lesíkom. V pešej dostupnosti (cca 5-10 minút) sú možnosti 

športových aktivít – krytá plaváreň, kúpalisko Rosnička, zimný štadión, wellnes zariadenia. 

Zo zariadenia je veľmi dobré spojenie prostriedkami MHD s centrom mesta, mestskými 

časťami Bratislavy železničnou a autobusovou stanicou. Deti majú k dispozícii jedáleň, 

átrium a tiež salónik.  

 

UBYTOVANIE: 
v 2-3 lôžkové izby 

s vlastným sociálnym 

zariadením  

VARIANTY POBYTU: 
1)  2-dňový ŠKOLSKÝ VÝLET 
 

CENA POBYTU: 28,00 EUR 

CENA ZAHŔŇA:  

• 1 x ubytovanie v 2-3 lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením 

• strava 3x denne + pitný režim 



 

 

 

CENA NEZAHŔŇA:  

• poistenie 
• vreckové 

 
2)  2-dňový ŠKOLSKÝ VÝLET 
 

CENA POBYTU: 36,00 EUR 

CENA ZAHŔŇA:  

• 1 x ubytovanie v 2-3 lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením 

• strava 5x denne + pitný režim 

CENA NEZAHŔŇA:  

• poistenie 
• vreckové 

 
3)  3-dňový ŠKOLSKÝ VÝLET 
 

CENA POBYTU: 50,00 EUR 

CENA ZAHŔŇA:  

• 2 x ubytovanie v 2-3 lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením 

• strava 3x denne + pitný režim 

CENA NEZAHŔŇA:  

• poistenie 
• vreckové 

 
4)  3-dňový ŠKOLSKÝ VÝLET 
 

CENA POBYTU: 53,00 EUR 

CENA ZAHŔŇA:  

• 2 x ubytovanie v 2-3 lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením 

 



 

 

 

• strava 5x denne + pitný režim 

CENA NEZAHŔŇA:  

• poistenie 
• vreckové 

 
 

 
TIPY NA FAKULTATÍVNE VÝLETY: 

 

1) ZOO BRATISLAVA 

Viac info: http://www.zoobratislava.sk/ 

Otvorené: 

Leto (1. 4. - 30. 9.) v čase 09:00 - 18:00 h 
posledný vstup o 18:00 h,  

areál otvorený do 19:00 h 

2) SEDAČKOVÁ LANOVKA Železná studnička - Kamzík 

Jazda lanovkou má vysokohorskú atmosféru s krásnym výhľadom.V hornej stanici 

nájdete príjemnú reštauráciu turistického charakteru a v dolnej stanici Železná studnička 

miesto na opekačku s rôznymi atrakciami pre deti aj dospelých. Lanovka má prevýšenie 

186 metrov a za jednu hodinu prevádzky môže previezť až 342 osôb. Jazda lanovkou trvá 

8,4 min. Zo Železnej studničky sa dostanete za cca pol hod. na Partizánsku lúku, odkiaľ 

premáva MHD. 

Otvorené: 

• letná sezóna 1.05.2009 – 30.09.2009 

• Št – Pi 10:00 – 18:00  

So – Ne 10:00 – 19:00 

http://www.zoobratislava.sk/


 

 

 

3) OÁZA SIBIRSKÉHO TIGRA – Kostolná pri Dunaji 

 

V OÁZE SIBÍRSKEHO TIGRA sa nachádza viac ako 25 tigrov a tri levy.  
Ide o expozíciu s humánnejšou predstavou "srdca prírody ". Tunajší nadšenci vytvorili pre 
tieto krásne zvieratá imitáciu ich prirodzeného prostredia spolu s rastlinami, vodou, ležiacimi 
drevenými pňami a vyvýšenými posedmi, ktoré slúžia pre mláďatá a aj dospelým tigrom k ich 
prirodzeným hrám. Aby tieto zvieratá zostali zdravé a rozmnožovali sa, treba brať do úvahy 
ich inštinkty a dbať na to, aby boli "šťastné ". Tieto tigre žijú na samote a ich areál je 
obklopený lesom a poliami. Voľne sa pohybujú v takzvaných tigrích záhradách a denný prídel 
mäsa a vitamínových doplnkov im zaručuje zdravý vývoj. Tigre nie sú stresované a netrpia 
nudou alebo inou neurotickou či psychickou záťažou. Sú obklopené láskou, ktorú im 
prejavujú ich ošetrovatelia a nepoznajú nudu alebo psychickú bolesť. Je postarané o ich 
výživu, zdravotný stav a hlavne o priestor, v ktorom sa pohybujú. 
 
Deti vidia na vlastné oči zvieratá - sibírske tigre, ktoré aj keď žijú v zajatí, sú zdravé spokojné 
a šťastné. Vidia to na ich chovaní, na stavbe ich tela a hlavne v ich nekonečných hrách. Viac 
sa dozvedia o ich sile, kráse a hlavne o zvieracej inteligencii. 
 
A pozor, k tigrom pribudli aj levy! 
 
Oáza je sprístupnená pre verejnosť nasledovne: soboty, nedele a sviatky od 12 do 17 hod 
Návšteva počas pracovného dňa je možná, ale treba ju vopred telefonicky ohlásiť ! 
 

 
( v lete počas školských prázdnin otvorené od 12 do 18 hod každý deň ) 

 
Viac info: www.tigre.sk 
 

3) BOTANICKÁ ZÁHRADA Bratislava 

 

Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave je prvou 

botanickou záhradou na Slovensku a patrí medzi obľúbené miesta oddychu i získavania 

poznatkov obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta Slovenska. Expozícia zahŕňa vyše  

5 000 druhov najmä cudzokrajných rastlín. K najkrajším častiam patrí rozárium na ploche 

0,5 ha s temer 150 prevažne novošľachtenými ružami. V skleníkoch sa dajú vidieť tropické a  

 

http://www.tigre.sk


 

 

 

subtropické rastliny, kaktusy a sukulenty, palmy, paprade, flóra Austrálie a mnohé ďalšie 

exotické rastliny. 

Botanická záhrada UK Bratislava je otvorená pre verejnosť od 1. apríla do 31. októbra 

denne od 9.00 do 18.00 hod. Posledný vstup do Botanickej záhrady je o 17.30 hod.  

Skupinové exkurzie, ktoré majú záujem o odborný sprievod, je potrebné nahlásiť vopred na  

tel. (02) 654 25 440.  

4) VÝLET LOĎOU - Bratislava – Devín   

Obľúbený výlet loďou k zrúcaninám hradu Devín a sútoku riek Dunaja a Moravy s 

prestávkou na Devíne. Plavba začína pohľadmi na historickú časť Bratislavy a jej nábrežie, 

Bratislavský hrad ...  

Viac info: http://www.lod.sk/vyhliadkove-plavby.aspx 

Hlavná sezóna 6. 5. - 31. 8. 2014 

Odchody Premáva denne okrem pondelka 

Linka 1 Linka 2 

Bratislava odchod 10:00 14:30 

Devín príchod 11:30 16:00 

Prestávka na Devíne - 2 hod. 

Devín odchod 13:30 18:00 

Bratislava príchod 14:00 18:30 

 

 

 

 

http://www.lod.sk/vyhliadkove-plavby.aspx


 

 

 

5) AQUAPARK SENEC 

 

Nechajte sa zlákať nekonečnou ponukou tých najbláznivejších mokrých zážitkov 

počas celého roka! 

 

Dobrodružstvo za dobrodružstvom pre tých najmenších i väčších, leňochov i neúnavných 

športovcov, ponúkajú rôzne typy bazénov s množstvom pútavých atrakcií. Vodné trysky 

a chrliče, vodný dáždnik, masážne lavice a ďalšie skvelé prekvapenia čakajú len na vás. 

Letná sezóna 

V letnej sezóne neodolateľných lákadiel pribúda. Nielen deti sa s radosťou rozbehnú 

k zábavnej vodnej veži AQUA FUN s pestrofarebnými tobogánmi, šmýkačkami alebo 

hrozivým Tornádom. Športovci sa potešia ihriskám na plážový volejbal a minifutbal. 

Kým sa však poriadne nasýtite mokrých atrakcií, môžete si dopriať i chutné občerstvenie 

a osviežujúce nápoje v niekoľkých bufetoch, šport bare a coctail bare. V budove Aquaparku 

môžete navštíviť i AQUA coffee & restaurant, s neobmedzeným prístupom na Wi-Fi a 

s terasou s výhľadom na celý areál. 

 

Viac info: http://www.aquathermal.sk/sk/o-nas 

6) ATLANTIS CENTER Bratislava 

Pod jednou strechou vzdelávanie i relax interaktívnym spôsobom. To, čo zažijete v 

ATLANTIS CENTRE vďaka našim 30 originálnym exponátom, ktoré sme pripravili a 

pripravujeme v spolupráci s inžiniermi a odborníkmi z odboru pedagogiky a andragogiky, 

pomôže vám i vašej rodine lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme. 

 

http://www.aquathermal.sk/sk/o-nas


 

 

 

Na vlastnej koži sa na ploche 600 m2 presvedčíte, ako fungujú niektoré fyzikálne javy a 

zákony. V ATLANTIS TUTANCHAMÓN MUSEIONE zažijete atmosféru starovekého 

Egypta. Zapojíme vás do príbehu Temeri, ženy, ktorú pred tisícročiami uštipol had; kópiu jej 

múmie môžete vidieť iba u nás. 

Atlantis Center je otvorený: 

Pondelok – Piatok 8:00 – 17:00 

Sobota – Nedeľa 10:00 – 18:00 

Viac info: http://atlantiscenters.sk/ 

  

http://atlantiscenters.sk/

