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Pokračujeme 

v investíciách, 

skvalitňujeme 

služby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CESTOVNÁ KANCELÁRIA 

ADVENTURE WORKS 

 
 

Naším cieľom je poskytnúť vám 

čo najkomplexnejšie a 

najúplnejšie plánovacie a 

cestovné služby, aby sme vám 

zabezpečili ideálny zážitok – 

vzrušujúci, pohodlný a 

bezstarostný pobyt. 

Bude nám potešením ukázať 

vám svet! 

 
 

 

Adventure Works 
One Main Street 

Seattle , WA 75006 

Telefón (425) 555 0125 

Fax (425) 555 0145 

http://www.adventure-works.com/ 

 

 

PLAVÁREŇ  
investícia roka 
 
Petržalke sa darí uskutočňovať nevídaný 
projekt -  verejná plaváreň je investíciou 
samosprávy, ktorá vzniká vďaka 
kvalitnému hospodáreniu mestskej časti. 

Denná kapacita plavárne bude 640 
návštevníkov, svojím umiestnením je peši 
dostupná do 15 minút pre 9.500 bytov. 

Celkové náklady predstavujú 4,2 mil. eur 
bez DPH. Táto cena určená podľa 
rozpočtu je nemenná a je platná po celú 
dobu výstavby. 

12.700.000,- € 

ŠKOLSTVO 
investícia do vzdelávania = 
budúcnosti 
 
Bežná náklady na prevádzku, 
rekonštrukcie a opravy budov a areálov 
19 materských  a 11 základných škôl. 

Rozširovanie kapacít prestavbou 
nevyužitých priestorov, aj zriaďovaním 
elokovaných tried, rekonštrukciou 
zdevastovaných bývalých materských 
škôl 

160.000,- € 

920.000,- € 

CESTY 
viac na cesty, viac pre ľudí 
 
Obnova a oprava povrchov ciest, 
chodníkov, parkovísk je prioritou 
mestskej časti na tento rok. 

Zjednosmernením vytipovaných 
ulíc získajú obyvatelia ďalšie 
parkovacie miesta. 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY  
Solidarita s každým 
 

Starostlivosť a pomoc sociálne 
slabším rodinám, jednotlivcom, 
seniorom, prevádzka zariadení 
sociálnych služieb, denných centier, 
sociálnej výdajne. 

Poradenstvo, posudková činnosť, 
terénna práca. 

1.100.000,- € 

PROJEKTY  
cez projekty k úspechom 
 
Úspechu každého projektu 
predchádzajú náročné prípravy. Už 
niekoľkokrát Petržalka dokázala, že 
vie získať podporu z grantov či 
fondov – rekonštrukcia Námestia 
hraničiarov, digitalizácia Artkina, 
rekonštrukcia Vlasteneckého 
námestia. 

 

380.000,- € 

KULTÚRA A ŠPORT 
Petržalčan – človek 
spoločenský  
 
Prevádzka plavárne, revitalizácia 
športovísk, prevádzka a 
starostlivosť o 49 detských ihrísk - 
pätnásť z nich sme už vybavili 
gumenými rohožami a novými 
hracími prvkami. 

Naša knižnica má 10 pobočiek, 5 
pre deti a mládež, 4 pre dospelých 
a 1 s odbornou, umenovednou a 
cudzojazyčnou literatúrou. 

Kultúrne zariadenia Petržalky 
zabezpečujú programovú skladbu 
podľa požiadaviek a nárokov 
divákov všetkých vekových 
kategórií v dvoch kultúrnych 
domoch. 

2.000.000,- € 


