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Miestna organizácia  

Asociácie policajtov vo výslužbe  

Bratislava 4  

............................................................... 
Bratislava 2. septembra 2014 
 
 
 
 
Vážení kolegovia, členovia MO APVV Bratislava 4, 

v nadväznosti na zasadanie predsedníctva našej organizácie konaného dňa 2. septembra 
2014 si Vás dovoľujeme informovať, že na dni 9. – 11. októbra 2014  (štvrtok - sobota) 
pripravujeme podľa Plánu činnosti MO na rok 2014 zájazd do Poľskej republiky. 
 
 
 
PROGRAM A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ZÁJAZDU:  

 
ŠTVRTOK 9. októbra 2014:  

08,00 hod.   KARLOVA VES – odchod autobusu z parkoviska pri obchodnom stredisku 
                                                  CENTRUM 

08,15 hod.   DÚBRAVKA – odchod z parkoviska pri obchodnom stredisku LIDL 

08,30 hod.   LAMA Č – odchod spred starého obchodného domu na Hodonínskej ulici 
                                     oproti obchodnému stredisku LIDL  
09,00 hod.   ZÁHORSKÁ BYSTRICA – odchod spred budovy miestneho úradu 

príchod do Ve ľkej Lomnice (cca 16 – 16,30 hod.) – ubytovanie v hoteli AGRO , voľný 
                                                                                     program, večera na vlastné náklady 

 
PIATOK 10. októbra 2014:  

07,00 hod.   raňajky 

07,45 hod.   odchod  do Poľskej republiky:  
                    návšteva objektu koncentračného tábora v Osvienčimi 
                    návšteva soľnej bane vo Wieličke 

návrat do Veľkej Lomnice do hotela Agro, voľný program, večera na vlastné náklady 

 
SOBOTA 11. októbra 2014:  

08,30 hod.   raňajky 
10,00 hod.   návšteva pamätníka padlých partizánov vo Veľkej Lomnici 
11,00 hod.   odchod z Veľkej Lomnice  
13,00 hod.   návšteva pamätníka obetí masových popráv v Nemeckej 
18,00 hod.   návrat do Bratislavy 

Prípadné ďalšie organizačné otázky a odchod z miesta konania do Bratislavy budú určené 
operatívne tak, aby návrat bol cca o 18 – 19,00 hodine. 
 
 
NÁKLADY spojené s konaním zájazdu:  

........................................................................... 

Doprava:  

Predsedníctvo MO APVV aktuálne rieši sponzorský príspevok na zabezpečenie dopravy – 
sponzorský príspevok bude odpočítaný z celkových nákladov na dopravu a rozdiel bude 
proporcionálne prepočítaný na počet účastníkov podujatia. 
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Ubytovanie:   
je na obidve noci zabezpečené v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici, okr. Poprad 
(http://www.hotelagro.sk/sk) – ubytovanie na 1 noc s raňajkami á 1 osoba = 15,- €. 
 
Ostatné výdavky:  

účastníci si z vlastných prostriedkov hradia: stravovanie okrem raňajok, vstupné                           
do navštívených objektov. 
 
Predbežný prepo čet výdavkov jednotlivca na zájazd: doprava + ubytovanie, avšak bez 
riešeného sponzorského príspevku na dopravu, činí približne 95,- €.  
 
Záväzný záujem o ú časť na zájazde oznámte, prosím, najneskôr                                            
do utorka 16. septembra 2014 do 18,00 hod.  tajomníkovi MO Vladislavovi Liš ťákovi:  

vladislav.listak@slovanet.sk 

mobil – 0908.765655 

 
Nakoľko všetci členovia miestnej organizácie nemajú mailovú adresu, žiadame Vás                  
o vzájomné odovzdanie si informácie o konaní zájazdu. 
 
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť,  
s pozdravom 

 
Ing. Eduard Pokorný 

predseda MO APVV Bratislava IV 

 

 
 
P.S. 
Na webovej stránke Asociácie policajtov vo výslužbe sú oznamy o rôznych podujatiach 
organizovaných miestnymi organizáciami – pre členov APVV je účasť na nich voľná a 
vítaná. 
 


