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Vážení čitatelia, 
vážení členovia OZ PŠaV, 

radi by sme vám prinášali zaujímavejší 
a hodnotnejší obsah každého čísla 
časopisu Aktuality zväzu. Budeme radi, 
ak svojimi príspevkami, podnetmi, ná-
zormi obohatíte obsah v ďalších číslach 
vydania Aktualít zväzu. Vítané sú i od-
borné, recenzované články, ktoré pri-
spejú k napredovaniu regionálneho               
a vysokého školstva, k lepšiemu posta-
veniu zamestnancov rezortu školstva  
a profesijnému rastu čitateľov časopi-
su. Vaše príspevky posielajte, prosím, 
na adresu redakcie. 

redakčná rada časopisu Aktuality 
zväzu

CROCUS
Vaše rekreačné zariadenie

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV CROCUS 
Kežmarské Žľaby 12 

059 60 Tatranská Lomnica 
Tel./fax +421 (0) 524 468165
 GSM: +421 (0) 911 273 488

 e-mail: rzcrocus@stonline.sk 

ázov rekreačného zariadenie OZ PŠaV NCROCUS v Kežmarských Žľaboch bol odvode-

ný od názvu kvetu Crocus, ktorý je v skorom jarnom 

období pre túto oblasť charakteristický. Osada 

Kežmarské Žľaby leží asi 4 km severovýchodne od 

Tatranskej Lomnice, v peknom, tichom prostredí 

Belianskych Tatier.

Rekreačné zariadenie poskytuje stravovacie a uby-

tovacie služby počas celého roka. Možno ho vy-

užívať na individuálne aj kolektívne pobyty, výlety, 

zájazdy, rôzne školenia, semináre, kurzy, porady, 

školy v prírode, na lyžiarske zájazdy a iné športové 

sústredenia. 

UBYTOVANIE

V zariadení je 31 dvojposteľových izieb, 4 bunky                  

(v jednej bunke je jedna dvojposteľová izba a jedna 

dvojposteľová izba s prístelkou) a 4 apartmány                 

(v spálni sú dve lôžka a v obývacej izbe rozťahovací 

gauč). Kapacita zariadenia je 78 lôžok + 4 prístelky                

+ 4 apartmány. V každej izbe je sociálne zariadenie 

(sprchovací kút, WC), televízor, chladnička a pripo-

jenie na VIFI. 

Pri vstupe do rekreačného zariadenia sa nachádza 

recepcia s barom a so zimnou záhradou. Súčasťou 

zariadenia je spoločenská miestnosť, ktorá je ako 

stvorená na večerné posedenia pri hudbe, sledo-

vanie televíznych programov aj na spoločenské hry. 

V areáli je ohnisko na opekanie, športové a detské 

ihrisko. Rekreanti majú k dispozícii stôl na stolný 

tenis, rôzne spoločenské hry a športové náradie. 

STRAVOVANIE

Zariadenie poskytuje celodenné stravovanie for-

mou plnej penzie alebo polpenzie v jedálni s obslu-

hou. 

Nalaďte svoje zmysly na odpočinok v krásnom                  

tichom a anonymnom horskom prostredí Kežmar-

ských Žľabov.

Tešíme sa na vašu návštevu!

WELLNESS

Relaxujte! Uvoľnite sa! Načerpajte novú energiu! Vychutnajte si naplno naše 

wellness centrum. Hostia majú k dispozícii bazén s protiprúdom a vodnými 

atrakciami (teplota vody 29 °C), fínsku vnútornú a vonkajšiu saunu s ochla-

dzovacím vedrom, vnútornú a vonkajšiu vírivku (teplota vody 38 °C), 

vonkajšiu parnú saunu, masérske služby na objednávku, oddychovú 

miestnosť s relaxačnou hudbou a fitnescentrum pre ubytovaných hostí 

zadarmo.

ponúkajú v termínoch

 3. novembra – 23. decembra 2019
 2. januára – 31. marca 2020 

Kúpele PIEŠŤANY v príťažlivej 
47 %-nej zľave   
Cena pobytu 236 € /1 osoba/ 5 dní
Plná penzia s bohatým výberom 
jedál 
● 14 liečebných procedúr
● DENNE voľný vstup do 2-och 

teplých bazénov
● DENNE voľný vstup do Fitness 

clubu 
● 1-ka izba doplatok 10 €/osoba/noc 

NAJVÝHODNEJŠÍ pobyt pre ŠKOLSTVO
v Spa hoteli SPLENDID***

   od 3. januára do 29. februára 2020

Pobyt Vital+SIP 
cena 255 € /1 osoba/ 5 dní
Plná penzia s bohatým výberom 
jedál 
● 12 liečebných procedúr s lekárskou 

konzultáciou  
● DENNE voľný vstup od 9.00 hod. 

do vonkajšieho termálneho bazéna 
● DENNE voľný vstup od 14.00 hod. 

do 3-och vnútorných bazénov  
● Tanečné večery v novej reštaurácii 

Deti do 10 rokov = pobyt GRÁTIS
Deti od 11 – 15 rokov 35 € /dieťa/noc
s bonusom vstup do 2-och bazénov 
Odporúčanie odborníka: termálna
voda s najväčším liečivým záberom
na mobilitu pohybového aparátu 

REZERVÁCIE a bližšie 
informácie k pobytom:

Ing. Jela Hložková, 
mobil: 0918/162 515 

mail: info@kupelnyrelax.sk

Zimná kúpeľná rozprávka pre ŠKOLSTVO
v hoteli LYSEC**** kúpeľov BOJNICE 

BAŠTA na jazere  
● 1-ka izba doplatok 25 € /osoba/noc

Odporúčanie odborníka:
najžiadanejšie kúpele SLOVENSKA 
s nádherným Bojnickým zámkom  
a čarovným parkom s kaviarničkami 

REZERVÁCIE a bližšie 
informácie k pobytom:

Ing. Jela Hložková, 
mobil: 0918/162 515, 

mail: info@kupelnyrelax.sk

Váš vianočný darček 
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