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TIPY NA DOVOLENKU 

Zimná dovolenka
na Slovensku

10 tipov ako ju stráviť inak

ZAUJÍMAVOSTI

Z histórie hotela
Príbeh Ajax farmy
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         Partizán

Hotel
A tu hneď prvá zaujímavosť. Konkurzu 
sme sa zúčastnili šiesti spolužiaci z vyso-
kej školy, snáď dobrý výber z prvých 31 
absolventov z roku 1975 novozaloženej 
fakulty cestovného ruchu a spoločného 
stravovania v Banskej Bystrici. Funkcia 
riaditeľa bola nomenklatúrna funkcia 
schvaľovaná straníckymi orgánmi. Tu 
hneď ďalšia spomienka. Predseda stra-
níckej organizácie pre celú Bystriansku 
dolinu ma po mojom nástupe pri pre-
beraní hotela, keď bol silne pod vplyvom 
alkoholu, upozornil: “Vy sa ešte netešte, 
Vás ešte neschválila naša stranícka or-
ganizácia“.

Z pozície pamätníka si dovolím pár 
zaujímavostí, ktoré ste možno neve-
deli:

Hotel Partizán bol dokončený v roku 
1961, bol otvorený na dvakrát. Najskôr 
len kuchyňa a reštaurácia k oslavám 
SNP 29. augusta a neskôr k vianoč-
ným sviatkom už do stálej prevádzky. 
Hotel Partizán mal v roku 1967 ako 
jeden z prvých hotelov v Českoslo-
vensku letné kúpalisko pre deti a do-
spelých. Za výstavbu hotela ako aj let-
ného kúpaliska je potrebné poďakovať 
pánovi Ľudovítovi Bortelovi (dnes už 
nežijúcemu), ktorý ako splnomocne-

Bolo to pred tridsiatimi 
rokmi 31. augusta 1989, 
keď sa mi podarilo úspešne 
absolvovať vôbec jeden
z prvých konkurzov 
organizovaných v tej dobe 
na riaditeľa hotela,
hotela Partizán
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         Partizán

Hotelnec pre obchod a turizmus v Prahe pride-
ľoval prostriedky na projekty v parite 2 pro-
jekty v Čechách 1 projekt na Slovensku. 
Bol zamilovaný do Táľov, kde po odchode 
do dôchodku trávil spolu s manželkou päť 
mesiacov v roku. Snáď aj preto, že  vtedy 
ešte na tálskych lúkach zastrelil kapitál-
neho jeleňa, potom pri oslave úspešného 
lovu s jeho obľúbenou borovičkou prehlá-
sil: „ Tu bude stáť hotel.“  Vyšlo to. „Kúpalis-
ko som postavil za dve fľaše vodky. Zavo-
lal som okresného tajomníka v Žiline, ten 
riaditeľa panelárne a kúpalisko sa stavalo.“
Hotel Partizán je aj naďalej vlajkovou lo-
ďou inovácií a snahy o nové prekvapenia 
pre hostí. V 90. rokoch sme kúpili priestory 
Dolného strediska v Mýte pod Ďumbie-
rom, kde sme začali budovať Ajax farmu 
na chov koní  na jazdenie pre hostí ako aj 
na jazdecký šport. 

Neskôr domáce ZOO, pre deti a návštevníkov, 
chov hospodárskych  zvierat s využitím mäsa, 
mlieka na vlastnú produkciu výrobkov. 

Hotel Partizán po vyhorení starej koliby 
v januári 2005 dal v januári 2006 do pre-
vádzky Tálsku baštu. 

Od roku 2007 sme zelený hotel. Separuje-
me sklo, papier, kovový odpad, biologický 
odpad, komunálny odpad a na vykurova-
nie teplej pitnej vody a vody na kúrenie 
používame tepelné čerpadlá voda - voda, 
voda – vzduch, a že sme v roku 2010 na-
inštalovali na streche hotela Partizán foto-
voltické panely o výkone 70kW, a že teplú 
vodu z umývadiel a spŕch z hotela, ako aj 
z vysoko kapacitných pračiek z hotelovej 
práčovne zachytávame v podzemí hotela 
v nádržiach zariadených na spätný odber 
tepla pre tepelné čerpadlá.
 

• V roku 1968 mal ako jeden z prvých hotelov na Slovensku minigolf,
• v roku 1989 sa zaradil medzi prvé hotely na Slovensku s krytým bazénom,
• bol prvým hotelom v Československu, ktorý mal farebné televízory so satelitným príjmom na všetkých   
 hotelových izbách. Podarilo sa nám to za pomoci zástupcov anglickej cestovnej kancelárie     
 Thomson v roku 1990, ktorí z Anglicka priniesli satelitný prijímač a zástupcov Tesly Orava,    
 ktorí nám na splátky dodali televízory. Anglickí hostia navštevovali hotel Partizán  
 v rokoch 1990 – 1992 v najmä v zimných turnusoch,
• ako jeden z prvých hotelov na Slovensku už v roku 1990 ponúkal návštevníkom Táľov jazdu na koňoch 
 v spolupráci so žrebčínom Nový Tekov,
• ako prvý hotel na Slovensku ponúkal lety teplovzdušným balónom.  Balón sme kúpili za symbolickú cenu od  
 štátneho majetku Veľaty, ktorý balón nafúkol len na oslavy 1. mája, pripevnil na nákladné auto a prešiel   
 sprievodom po Trebišove,
• bol privatizovaný v roku 1992 za vlády Jána Čarnogurského v I. vlne veľkej privatizácie ako jeden z prvých hotelov  
 na Slovensku,
• ako prvý hotel na Slovensku  v roku 2005 otvoril lanový park Tarzánia.

HOTEL PARTIZÁN OBHAJUJE NIEKOĽKO PRVENSTIEV:

Hotel prešiel zásadnými prestavbami 
a  dostavbami v rokoch 1992, 1994, jed-
nou z najväčších bola dostavba v roku 
2011, kedy sme dobudovali priestory 
štýlového wellness, kongresového cen-
tra, novej hotelovej reštaurácie s tera-
sou, izieb na štvrtom a piatom poscho-
dí. V roku 2015 pribudli mezonetové 
apartmány a Soľný prameň v Nature 
Wellness center. V roku 2016 panora-
matická terasa a priestory Slnečného 
SPA. V roku 2017 sme dokončili a sláv-
nostne otvorili Detskú Herňu partizána 
Ferda, začali sme s modernizáciou izieb 
a apartmánov, ktorú sme do roka 
úspešne ukončili, dobudovali sme uby-
tovaciu časť sever, novú časť Panora-
ma Restaurant, Family Saunas, Privátne 
wellness a Cognac, rum & cigar club.  

Rok 2018 bol pre nás spojený so splnením 
sna, stali sme sa prevádzkovateľmi vlastného 
lyžiarskeho strediska MÝTO SKI & BIKE CEN-
TRUM, ktoré sme 12. 7. 2019 prvýkrát otvorili 
aj v letnej sezóne. V našej snahe nepoľavu-
jeme, práve v týchto dňoch pripravujeme 
kopec noviniek, ktoré skvalitnia služby pre 
lyžiarov a nadšencov zimných športov.

Verím, že si ceníte snahu rodiny Kičovej 
o zachovanie rázu HOTELA PARTIZÁN****. 
V roku 2021 oslávime jeho 60. narode-
niny. Do jeho histórie sa zapísalo mno-
ho osobností a som rád, že sa mi s rodi-
nou a spolupracovníkmi darí pokračovať  
v tradícii. Úspešne plníme Vaše priania 
a  prinášame  Vám denne služby na najvyš-
šej úrovni. Svedčí o tom mnoho pozitívnych 
ohlasov, ktoré denne dostávame. 

Ďakujeme za priazeň a prajeme príjemné 
chvíle pri čítaní nového čísla nášho magazínu. 

Ing. Michal Kič 
majiteľ HOTELA PARTIZÁN****
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Sme známi snahou prekvapiť našich hostí 
a neustále sa zlepšovať. Aké novinky sme 
„uviedli do života“ a čo sme si pre vás 
pripravili na nadchádzajúce obdobie? 

NOVINKY
V HOTELI

AJAX FARMA S NOVÝM 
LOGOM
Predstavujeme nové logo našej Ajax far-
my v Mýte pod Ďumbierom. Farma sa 
nám rozrastá o nové zvieratká v Mini Zoo, 
🐰🐰🐰🐰🐰🐰preto si myslíme, že si nové logo už za-
slúžila :-). Páči sa Vám?

POMOHLI SME TÝM, KTORÍ 
TO POTREBUJÚ
Dňa 16. 02. sme zorganizovali verejné lyžiar-
ske preteky v našom stredisku SKI & FUN 
Centrum v obrovskom slalome v spolupráci 
s členmi Lions  klubu Brezno. Výťažok z pre-
tekov ako aj finančný dar Hotela Partizán **** 
a Lions klubu Brezno spolu v hodnote 3000 € 
bol použitý na zakúpenie 6 ks antidekubit-
ných matracov pre dlhodobo ležiacich pa-

VYTOČILI SME NÁŠ
TÁLSKY LESNÝ MEDÍK
Spolu s ostatnými produktami 
z našej Ajax farmy patrí do skupi-
ny domácich potravín, ktoré u nás 
môžete ochutnať. Môžete si ho za-
kúpiť na hotelovej recepcii. Spolu 
s mnohými šikovnými remeselníkmi, 
producentmi a poskytovateľmi slu-
žieb sme si prevzali Certifikát regio-
nálneho značenia - REGIONÁLNY 
PRODUKT HOREHRONIE. Tešíme 
sa, že vďaka vysokej kvalite posky-
tovaných služieb, našej podpore 
cestovného ruchu na Horehroní, 
regionálnym produktom 
a gastronómii a šetre-
niu energií a životného 
prostredia sme získali 
dostatočný počet 
bodov, aby sme sa 
mohli pýšiť touto 
značkou.

CERTIFIKÁT VÝNIMOČNOSTI
S radosťou oznamujeme, že sme v tomto roku potvrdili vysokú kvalitu 
nami poskytovaných služieb a získali sme CERTIFIKÁT VÝNIMOČNOS-
TI portálu TripAdvisor. "Oceňuje ubytovania, reštaurácie, atrakcie a do-
volenkové prenájmy, ktoré konzistentne ponúkajú skvelé služby." Všet-
kým, ktorí si našli čas na napísanie hodnotenia, podelili sa s nami o dojmy 
z pobytu a poskytli nám spätnú väzbu a podnety, ktoré sú pre nás pri 
zlepšovaní najdôležitejšie Ď A K U J E M E !

OTVORILI SME NOVÝ BIKE PARK
Ide o prvý a jediný BIKE PARK na Horehroní, v ktorom si prídu na svo-
je návštevníci všetkých vekových kategórií. Na štart Vás vyvezie 4-se-
dačková lanovka, ktorá premáva v dňoch piatok - nedeľa od 10:00 
do 17:00 h. Po perfektnom výkone môžu hostia doplniť kaló-
rie v reštaurácii s terasou, kochať sa pohľadom na zdolanú trať 
a cítiť sa ako víťaz. Neustále pracujeme na vylepšovaní a rozširovaní 
služieb. Okrem 7 tratí pre deti aj dospelých sme doplnili profi MAXI 
TRAMPOLÍNU, na ktorej sa môžete dosýtosti vyblázniť. V požičovni bi-
cyklov zn. CTM a príslušenstva pribudli odrážadlá a terénne kolobežky, 
vylepšili sme PUMPTRACK. V budúcnosti plánujeme ďalšie rozširova-
nie aktivít, najmä atrakcií a niekoľko zaujímavých podujatí.

Tešíme sa na Vás opäť v roku 2020.

cientov. Matrace boli dňa 25. 03. odovzda-
né  riaditeľovi Nemocnice s poliklinikou 
v Brezne pre jednotku intenzívnej sta-
rostlivosti a chirurgické oddelenie. Týmto 
krokom pomôžeme dlhodobo ležiacim 
a pacientom v kritických stavoch vyvaro-
vať sa nepríjemným preležaninám, ktoré 
sa ťažko hoja a spôsobujú ďalšie zdravot-
né komplikácie. Všetkým, ktorí sa zapojili, 
SRDEČNE ĎAKUJEME a pozývame na 
preteky opäť v sezóne 2019/2020
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31. 10.
SÚTAŽ VO VYREZÁVANÍ TEKVÍC
Halloweenske tekvice ožijú počas jesen-
ných prázdnin v Hoteli Partizán****. Spolu 
s Ferdom a Ferduškou vyberú rodičia 
najkrajšiu tekvicu, ktorej autor získa slad-
kú odmenu.

1. 11.
ŠARKANIÁDA
Spolu s animátormi si vyrobíte originálne 
lietajúce šarkany, s ktorými budete sútažit. 
Ktorý vyletí najvyššie a ktorý vydrží lietať 
najdlhšie?

 
 
 
 
 
 
 
 

02. 11.
OCHUTNÁVKA VÍN
S PÁNOM MASARYKOM

02. 11.
ASTROSHOW
populárne 3D premietanie s cieľom 
priblížit astronómiu a prírodné vedy.

28. – 30. 11. 
ONDREJSKÝ JARMOK, BREZNO

06. 12.
HVIEZDNE VIANOCE V BREZNE
Koncert Heleny Vondráckovej, tria La 
Gioia a Dalibora Jandu

14. 12

OTVORENIE
ZIMNEJ SEZÓNY

V MÝTO SKI & BIKE

Ak nám počasie bude priať a nový za-
snežovací systém bezchybne fungovať, 
brány ski centra by sme radi otvorili 14. 

decembra. Nebude chýbať
sprievodný program, symbolické ceny 

skipasov a kopec zábavy! Sledujte 
nás na www.kopeczabavy.sk alebo na 

facebooku  
@skibikemyto a nič Vám neujde ;-)

01. 01. 
NOVOROČNÁ LYŽOVAČKA
02. 01.
V ZAJATÍ SNEHU
Rodinná súťaž o najoriginálnejší snežný vý-
tvor. Spolu s animátormi môžete vytvoriť 
rôzne postavy a výjavy zo snehu. Víťaz získa 
letný pobyt v Hoteli Partizán****.

03. 01.
VEČERNÉ LYŽOVANIE  
V MÝTO SKI & BIKE S DISCO S DJOM 
A BARMANSKOU SHOW

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04. 01. 
SÁNKOVAČKA PRE DETI, POSEDENIE 
PRI GROGU PRE DOSPELÝCH

31. 01.
ODMENA ZA VYSVEDČENIE

01. 02.
MERCEDES BENZ SNOW-SHOW

14. 02. 
VALENTÍN V MÝTO SKI & BIKE
A V HOTELI PARTIZÁN****

15. 02.
STAŇ SA PRETEKÁROM A POMÔŽ
– LYŽIARSKE PRETEKY LIONS

22. 02. 
FAŠIANGY NA SVAHU
29. 02.
BMW NA SNEHU

07. 03.
KRŇAČKOVÉ PRETEKY

12. 04. 
UKONČENIE ZIMNEJ SEZÓNY
V MÝTO SKI & BIKE

15.03.-15.05.
JAHŇACIE ŠPECIALITY V TÁLSKEJ 
BAŠTE

22. 12.
SÚTAŽ O NAJKRAJŠÍ MEDOVNÍKOVÝ
DOMČEK

23. 12.
SÁNKOVAČKA PRE DETI, POSEDENIE 
PRI GROGU PRE DOSPELÝCH

24. 12.
TRADIČNÁ ŠTEDROVEČERNÁ VEČERA
5-chodové gurmánske menu, ktoré 
pripraví tím kuchyne a cukrárne pod 
vedením V. Rotha je vždy zážitkom pre 
chuťové poháriky. Atmosféru spríjemní-
me vianočnými koledami a najmenších 
prekvapí Santa so svojimi pomocníkmi.

25. 12.
NESIEME VÁM NOVINU!
Tradíciou vianočných sviatkov boli 
vždy koledníci, ktorí svojím spevom 
a slovom ohlásili príchod Spasiteľa 
a rozveselili hostí.

26. 12.
KROJOVKA NA SVAHU
Na Štefana to roztočíme v MÝTO SKI & 
BIKE. Všetci nadšenci folklóru sa môžu 
obliecť do svojich regionálnych krojov 
a predviesť sa na svahu. Atmosféru spríjemní 
ľ udová hudba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. 12. 
ČESKO-SLOVENSKÁ PÁRTY NA SVAHU
SKI Mýto ožije česko-slovenskými hitmi 
s DJom.

30. 12. 
LET´S DANCE PRE MLÁDEŽ A DOSPE-
LÝCH V SPORT & NIGHT BARE LIMBUS

31.12
SILVESTER V HOTELI PARTIZÁN
Exkluzívny hosť večera - ex La Bouche
speváčka NATASCHA WRIGHT. Moderá-
tor Darius Kočí, DJ a kapela HIT mania.

JARNÉ PRÁZDNINY
bratislavský, trnavský, nitriansky, 

košický a prešovský kraj
Nezabudnite si rezervovať svoj

rodinný pobyt v Hoteli Partizán**** 
už dnes. Počas jarných prázdnin vás 

čaká bohatý animačný program
s animátormi pre deti aj dospelých. 

19. 02. a 04. 03. vystúpi
TÁRAJKO A POPLETAJKA

so svojou show.

kalendár
podujatí

jeseň - zima 
2019/2020



WellnessWellness
DARČEKOVÝ POUKAZ
skvelé vianočné prekvapenie

Vianočný
tip na
darček

Aj vy sa už pomaly začínate obzerať
po vianočných darčekoch pre vašich blízkych?
Darujte im pohodu, relax a zážitok v jednom!
Prinášame vám skvelú novinku -
darčekový poukaz na wellness služby
v Hoteli Partizán****.

DARČEK VYTVORÍTE 
PRESNE NA MIERU

 
Vďaka našej skvelej novinke vyskladáte 
darčekový poukaz presne podľa prefe-
rencií vašich blízkych. Doprajte im kú-
peľnú starostlivosť, luxusné ošetrenia, 
pleťové zábaly, jednoducho čokoľvek 
z našej ponuky Slnečného SPA. Vybra-
nú službu jednoducho vložíte do dar-
čekového poukazu. Vytvoriť tak môžete 
napríklad aj celý beauty deň, stačí ak do 
poukazu vložíte viac SPA & Balneo slu-
žieb.  Neviete si vybrať z našej ponuky? 
Poukaz môžete taktiež darovať na kon-
krétnu sumu a vaši blízki si sami vyberú 
svoju obľúbenú procedúru.

Darovať môžete tiež vstup do well-
ness, či multifunkčnej športovej haly. 

Rozmýšľate nad skvelým svadobným 
darom? Mladomanželov určite poteší 
vstup do Privátneho wellness Hotela 
Partizán****, kde ich čaká vlastná víriv-
ka, sauna, masáž vo dvojici a výberové 
delikatesy pre umocnenie okamihu.

SPRAVTE DARČEK 
OSOBNÝM

Pri tvorbe darčekového poukazu mô-
žete vytvoriť originálny dizajn – stačí 
ak si vyberiete z predvolených ob-
rázkov a vložíte ich do vouchra. Ne-
zabudnite priložiť krátke venovanie. 
Darčekový poukaz na wellness služ-
by vám po jeho zakúpení zašleme na 
vami zadanú e-mailovú adresu. Stačí 
ak ho vytlačíte a krásny hodnotný dar-
ček je hotový.

PRE KOHO POUKAZ 
ODPORÚČAME?

Darčekový poukaz Hotela Partizán**** 
je skvelým darčekom pri akejkoľvek 
príležitosti. Či už vyberáte darček na 
Vianoce, sviatok či výročie, garantu-
jeme, že obdarovaného určite poteší. 
A čo je najlepšie – výberom darče-
ka už nemusíte stráviť hodiny v ob-
chodoch a surfovaním na internete. 
Rýchlosť, skvelé služby a krásny di-
zajn preto poteší každého, kto darče-
ky kupuje na poslednú chvíľu.

Želáme vám, aby úsmevy na tvárach 
vašich blízkych po rozbalení darčeka 
boli  tým  najkrajším darčekom aj pre 
vás.

Darčekový poukaz si môžete vytvoriť a objednať na našej stránke 
 www.wellnessresort.sk v sekcii darčekové poukazy.
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SYSTÉM ZASNEŽOVANIA

Počas leta a jesene pracujeme na novom 
systéme zasnežovania. Pôjde 

o autonómnu technológiu ovládateľnú 
na diaľku. Celú zjazdovku v prípade 

priaznivých poveternostných podmienok 
dokážeme zasnežiť za 120 hodín.

 

ZJAZDOVKA PRE  
ZAČIATOČNÍKOV A NOVÝ VLEK

Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť 
základy lyžovania sme pripravili 

novú nenáročnú zjazdovku. V hornej 
časti svahu tiež pribudne nový vlek 

a zjazdovka, takže rozšírime jeho 
využívanie.

VEČERNÉ LYŽOVANIE

Vaše prianie sa splní! Od tejto sezóny 
budeme na vlekoch lyžovať aj vo 

večerných hodinách :-)

ÚSCHOVŇA LYŽÍ

Pre účastníkov lyžiarskych kurzov bude  
k dispozícii úschovňa lyží priamo v 

stredisku.

POKLADŇA

Od tejto zimy budú k dispozícii nové 
komfortnejšie priestory pokladne, aby 

ste pri kúpe lístkov nemuseli čakať 
v radoch. Doplníme samoobslužný 

automat a možnosť kúpy lístkov 
online z pohodlia domova.

FOTOPOINT

Aj vy sa u nás vždy po vystúpení 
z lanovky kocháte nádherným 

výhľadom? Zaznamenajte si to pri 
našom fotopointe, aby ste mali zážitok 

zo svahu uschovaný na pamiatku.

6 HOTELOVÝ MAGAZÍN
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ZIMNEJ SEZÓNY 2019/2020

Zimná dovolenka

10 x inak10 x inak
NA HOREHRONÍ

Dovolenka v zime a na Slovensku? Áno! Zažite slnko, vodu, relax aj v zime 
a zohrejte telo i myseľ v najlepších wellness & SPA centrách po skvelej 

lyžovačke v top ski centrách počas rozprávkovej zimy na Horehroní, 
kde Perinbaba skutočne snehom nešetrí. Úník do čarokrásnej prírody, 

športové výkony, relax, či šialené dobrodružstvá.
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Horehronie rozlyžuje celú
rodinu

Profi lyžiari, či rodiny s deťmi. Región 
ponúka lyžiarske strediská šité na Vašu 
mieru  v okruhu 10 km spojené poho-
dlne bezplatnými skibusmi aj pre bež-
károv. Jasná Nízke Tatry ponúka viac 
ako 50 km zjazdoviek všetkých nároč-
ností. Mimoriadny zážitok z lyžovačky 
na prázdnych zjazdovkách s raňajkami, 
prašanové pláne, či prudké žľaby, prvá 
skiline aréna na Slovensku a kopec zá-
bavy vo Funzone. Lyžiarske strediská 
MÝTO SKI & BIKE a Ski Tále sú stvorené 
pre rodiny i dobrodruhov. Ponúkajú pre-
cízne udržiavané trate, svahy vyhradené 
pre začiatočníkov a kvalitné FIS zjazdov-
ky pre náročných lyžiarov. Svoje schop-
nosti môžete otestovať počas verejných 
pretekov. O Vaše ratolesti sa postará 
profi tím lyžiarskej škôlky, oddych nájdu  
v detskom kútiku s babysittingom a kinom. 

Bežecké trate pod rúškom 
noci

Bežecké trate s dĺžkou 5,5 km priamo 
v areáli Ski centrá Tále, kde si chvíle 
v krajine pod snehovou perinou mô-
žete vychutnať aj večer pri osvetle-
nom okruhu Little Bear. Panorama-
tické okruhy s dĺžkou 17 km vedú 
z Čertovice, cez Pohanské k vrcho-
lovej stanici MÝTO SKI & BIKE, kde 
Vás milo pohostia v Reštaurácii pod 
svahom. Pre zdatnejších odporúča-
me Biatlonový areál v Osrblí, dejisko 
Majstrovstiev sveta biatlonu 2019.

Sánkovačka na Chopku
alebo Medzinárodné preteky 
krňačiek

Tradícia zvážania dreva patrí k Horehro-
niu neodmysliteľne aj v zime, dnes si ju 
ctíme už len súťažne a po dvadsiatich 
rokoch sa vracia aj na južné svahy Chop-
ku, kde budú adrenalínové Krňačkové 
preteky tímov strednej Európy za sprie-
vodu bohatého folklórneho programu.

Kráľova hoľa

Novinkou sú bežecké trate s požičovňou 
priamo pod Kráľovou hoľou v drevenej 
dedinke Šumiac, kde za obdiv stojí uni-
kátne múzeum Zvoncov a spiežovcov. 
Milovníci cyklistiky nemôžu vynechať ad-
renalínovú večernú jazdu na Fat-Ebikoch 
s hrotmi! Hrejivými bylinnými nápojmi 
a kuchyňou Vás očarí majster šéfkuchár  
v Pohostinstve pod úbočou. 

Wellness and SPA  
v ,,horských kúpeľoch“ 

Zaslúžený relax po výbornom dni na 
svahu zažijete v lone prírody v horúcich 
kadiach hotela Srdiečko pod Chopkom, 
na salaši Zbojská, chate Zinka, či v pano-
ramatických vírivých vodách najväčšieho 
wellness sveta v Hoteli Partizán**** (2260 
m²) so samostatným wellness svetom 
pre deti. Kosti si môžete natiahnuť v bazé-
noch hotela Stupka, či plaveckom bazéne 
v Brezne s parnou saunou. 
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Astrovlak alebo Romantika 
pod hviezdami

Magická sila nočnej oblohy ďaleko od 
civilizácie a jedinečný zážitok pozoro-
vania hviezd v nerušenom prostredí 
uprostred Lesníckeho skanzenu. Čaká 
vás večerná jazda historickým vláči-
kom, astronomická príprava v horárni 
a pozorovanie nočnej oblohy astrono-
mickými ďalekohľadmi.

Gastronomické zážitky

Výnimočné reštauračné zariadenia ula-
hodia chuťovým pohárikom v top zaria-
deniach. Hotelová reštaurácia a zimná 
záhrada hotela Bystrá, či architektonic-
ky štýlová reštaurácia Hotela Partizán. 
Nechajte sa unášať tradíciami v kolibe 
Stupka, originálnom salaši Zbojská, 
Motor Stope Zadné Halny. A nevyne-
chajte najvyššie položenú reštauráciu 
Rotunda pod Chopkom.

Infocentrum Horehronie a regionálne pulty

V novom turistickom informačnom centre v Bystrej pod Chopkom Vás čaka-
jú regionálne pulty, Nízkotatranské destiláty, či mliečne produkty. Dych be-
rúce remeslá sa tu môžete i priučiť v tvorivých dielňach a pri nákupe počas 
adventu si odnesiete aj malý darček.   

Zábava na svahu i pod ním
 
22.12.2018  2. narodeniny lanovky a 70. jubileum lanovky Von Roll, Chopok Krupová
28.12.2018  Horehronské remeselné trhy s koncertom, Amfiteáter Bystrá
29.12.2018 Happy Ski Tále Day, Ski Tále,  
31.12.2018  Krojovka na svahu so Silvestrovskou lyžovačkou, Ski Mýto
26.1 – 3.2.2019 Majstrovstvá sveta v Biatlone, Osrblie & Otvárací ceremoniál v Brezne
2.2.2019  Ratrak Stage, Chopok Krupová
22. – 23.2.2018 Medzinárodné preteky krňačiek, Chopok & Otvárací ceremoniál 
  v Brezne

Na skialpoch Nízkotatranskými 
končiarmi i s čelovkou

Nevídané výzvy pre aktívnych špor-
tovcov, ale aj ,,víkendových šlapačov“ 
v špeciálnych koridoroch smerom hore. 
Skialp areály Chopok a Kráľova hoľa sa 
vďaka zastávkam na horských chatách 
a požičovniam výstroje stali rajom pre 
skialpinistov. Formu si môžete otestovať 
počas Skialp pretekov a odvahu počas 
hromadných Skialp nočných výšlapov. 



2/2019

HOTELOVÝ MAGAZÍN10

V minulom čísle sme sa venovali obľúbenej 
modernej slovenskej reštaurácii Tálska 
Bašta, ktorej príbeh nám priblížil majiteľ 
Hotela Partizán Ing. Michal Kič. Opäť si 
na nás našiel čas aj v predjesennom období
a my sme tak mali možnosť zistiť pár  
informácií o Ajax farme.

PRÍBEH
Ajax farmy

Ajax farma neodmysliteľne patrí 
a dotvára tvár Hotela Partizán****. 
Kedy a ako vznikla?

Vyrastal som na Chate pod Čerto-
vicou a tam som mal popri mojom 
otcovi od malička blízko okrem cha-
társkeho života aj k chovu zvierat. Mal 
som verných psíkov vlčiaka, čuvača 
ale aj jelenčeka, srnku, chvíľu koňa 
Šaňa. Rukami nám prešlo veľa domá-
cich hospodárskych zvierat. Absolvo-
val som niekoľko žrebení kobýl i telení 
kráv. Zrejme aj preto rád pozorujem 
správanie zvierat, ich rast a vývoj.

V 1990 roku sme si prenajali zo Žreb-
čína Nový Tekov štyri jazdecké a dva 
ťažné kone s kočom aj s kočišom. Ak-
tivita jazda na koňoch a poníkoch bola  
príjemným ozvláštnením pobytu nie len 
pre našich hostí ale aj návštevníkov šir-
šej rekreačnej oblasti Tále. Koníky sme 
mali ustajnené v maštali a vo výbehoch 
priamo pod hotelom. Vtedy tam boli len 
lúky, málo stromov.  Po začiatku budo-
vania golfového ihriska Gray Bear sme 
boli nútení koníky presťahovať. Naskytla 
sa nám možnosť kúpy priestorov býva-
lého družstva v Mýte pod Ďumbierom, 
ktorú sme využili. 
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Ajax farma?

Mali sme  zlatého anglickho kokeršpa-
niela. Bol nezameniteľnou osobnosťou. 
Bol to domáci miláčik, ktorý sa celý deň  
potuloval v areáli hotela. Mohol sa pohy-
bovať aj po vstupných priestoroch hote-
la. Dokázal si labkou sám otvoriť vcho-
dové dvere. Bol mimoriadne oddaný 
a verný našej dcére Simone, ktorú každý 
deň vyčakával na autobusovej zastávke 
pri jej návrate zo školy.

Častokrát si ľahol v kancelárii manželke 
k nohám a pochrapkával ako chlap, 
alebo prekvapil kolegov na recepcii 🐰 
Priestor, kde mal vstup zakázaný bol náš 
byt a hotelová reštaurácia. Pokiaľ sme sa 
stravovali v reštaurácii, trpezlivo sedel 
a očakával nás pred dverami aj hodinu. 
Jedného dňa sme na  farme  spúšťali do 
prevádzky elektrické oplotenie  lúk - vý-
behy pre kone. Zobral som ho so sebou 
na farmu. Tragickou náhodou sa stalo, 
že psík skončil na vozovke, kde ho zra-
zilo auto. Ten psík sa volal Ajax a na jeho 
pamiatku sme nazvali farmu Ajax farma.

Vo Vašej kancelárii sme si všimli 
mnoho rôznych trofejí a upomien-
kových predmetov, ktoré súvisia 
s dostihmi. Boli ste dostihovým 
jazdcom pretekárom?

Kdeže! 🐰 Mal som záľubu v dostihových 
koňoch, ktorá zahorela pri kúpe prvých 
dostihových koní v žrebčíne v Mote-
šiciach na jazdenie pre hostí. Po čase 
sme sa rozhodli robiť dostihový šport 
na profesionálnej úrovni a pristúpili sme 
ku kúpe veľmi kvalitných  koní. Boli to 
anglické plnokrvníky pôvodom z Írska, 
USA, Nemecka, Poľska a Francúzska. 
V Borskom Mikuláši na Záhorí sme si 
prenajali od miestneho družstva stajňu, 
ktorú sme prerobili na boxové ustajnenie 
koní, zamestnali sme profesionálneho 
trénera a 3 tréningových jazdcov, z toho 
jeden bol dostihový jazdec - džokej. 
 

Prečo ste sa rozhodli skončiť?

Kvôli vysokým finančným nákladom, kto-
ré si starostlivosť o dostihové kone ale aj 
účasť na dostihoch vyžaduje. Dnes máme 
z tej éry už iba štyri koníky, ktoré slúžia 
a dožívajú na Ajax farme. Kobylu Bianku 
z nášho chovu, Poliaka Inkasa, Írku Kali. 
Mojím miláčikom je dôchodca Američan - 
plemenný žrebec Legend of Glory. 

Jedno obdobie sme mali  mimoriadny 
genofond anglického plnokrvníka na 
Slovensku. Po tragicky zosnulom Švaj-
čiarovi, ktorý mal svoje chovné a dosti-
hové kone ustajnené v Šali v strednej 
škole zameranej na chov koní, sme kúpili 
dvoch plemenných žrebcov pôvodom 
z USA  ako aj niekoľko vysoko bonitných 
kobýl.

Zúčastnili sme sa dostihov  rôznych ka-
tegórií v Bratislave, Topoľčiankach ale 
i v Čechách, Maďarsku, Rakúsku, Talian-
sku. Zaznamenali sme aj zopár úspe-
chov, čoho dôkazom sú trofeje, ktoré tu 
vidíte. Dokonca sme s trénerom a džo-
kejom Jarom Brečkom /víťaz Veľkej par-
dubickej z roku 1992 s koňom Quirinus/ 
absolvovali kvalifikačný dostih na Veľkú 
pardubickú. Žiaľ, naša favoritka Čona sa 
na predposlednej prekážke zranila.
A bolo po nádejach a snoch.

Koník Quirinus, ktorého sme od Jara 
Brečku dostal po ukončení dostihovej 
kariéry do opatery urobil až do svojho 
skonu radosť mnohým návštevníkom Tá-
ľov. Veď kto by nevyskúšal v sedle víťaza 
Veľkej pardubickej.

“Našou pýchou je Tálsky hor-
ský med. Súčasťou farmy je 72 

včelích rodín, ktoré ho produku-
jú. Aj vďaka týmto aktivitám 

sme hrdými nositeľmi certifikátu 
regionálny produkt Horehronie.
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Kedy sa na scéne objavili deťmi ob-
ľúbené poníky?

Súbežne s kúpou koní na jazdenie pre 
dospelých sme sa rozhodli zakúpiť prvé-
ho žrebca a 2 kobylky plemena Shetland 
pony. Vďaka dobrej starostlivosti sa nám 
regulovaný chov rozrástol na súčasných 
11 poníkov. 

Je známe, že Hotel Partizán**** 
využíva produkty z Ajax farmy aj 
pri príprave jedál a pokrmov. Čo 
všetko môžeme ochutnať?

Spracovávame bravčové mäso na do-
mácke výrobky a špeciality. Využívame 
hlavne horské kravské mlieko, z ktorého 
vyrábame rôzne syry, väčšinou čerstvé 
a krátko zrejúce. Stále sa pri príprave 
zdokonaľujeme a experimentujeme. Pri 
príprave dezertov zvykneme hojne vyu-
žívať domáci tvaroh, ktorý si tiež vyrába-
me. Keďže sa dobytok pasie na okolitých 
lúkach a z väčšej časti  v zimných me-
siacoch kŕmime kravičky senom z oko-
litých lúk, produkujeme horské mlieko 
ktorého chuť je znamenitá. Ovce,  kozy 
ako aj hydinu využívame skôr na mäso. 
Našou pýchou je Tálsky horský med. Sú-
časťou farmy je 72 včelích rodín, ktoré ho 
produkujú. Aj vďaka týmto aktivitám sme 
hrdými nositeľmi certifikátu regionálny 
produkt Horehronie.

Kto sa stará o včielky?

S včelárstvom začal pred sedemdesiati-
mi rokmi môj otec a táto záľuba aj mňa 
drží už takmer šesťdesiat  rokov. V sú-
časnosti by som bol rád, keby som svoje 
znalosti mohol odovzdať ďalšej generácii 
Kičovcov.

Ajax farma je uvádzaná už aj v súvislosti s MINI ZOO 
domácich zvieratiek. Okrem koní a poníkov máme 
na farme 20 kusov hovädzieho dobytka, 45 prasiat, 
60 oviec, 12 kôz, morky, husi, kačky, sliepky, zajace, 
holuby, mini prasiatka – momentálne máme nové 
malinké prírastky, jelene a daniele. Všetky zvierat-

ká môžete pohladkať a kŕmiť. 

Čo chystáte v budúcnosti?

Určite máme záujem o skrášlenie oko-
lia farmy a o jej rozširovanie. Blízkos-
ti farmy sme v tomto roku spustili do 
prevádzky v našom stredisku Mýto Ski 
a Bike nový BIKE PARK, ktorého areál 
je v zime obľúbeným a vyhľadávaným 
lyžiarskym strediskom. Prepojenie Ski 
a Bike aktivít s Ajax farmou je spestre-
ním programu pre malých i veľkých náv-
števníkov Hotela Partizán**** ako i pre  
návštevníkov z Mýta pod Ďumbierom 
a z blízkeho okolia. Určite dokúpime 
nové zvieratká. Na pláne sú muflóny, 
malé danieliky a možno aj väčšie pre-
kvapenia. Viac ale neprezradím, už by to 
nebolo prekvapenie. 
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“
“NOVINKA

Koncom minulého školského roka nás 
oslovila stredná škola GySzC Szarvas Ma-
ďarsko s možnosťou spolupráce v rámci 
ERASMU. Trvanie praxe je štyri týždne 
a žiaci majú v programe aj spoznávanie 
najbližšieho okolia. Samozrejme sme boli 
tejto spolupráci otovrení a momentálne 
je u nás na praxi 6 študentov, ktorí sú re-
ozdelení do stredísk obsluha 3 študenti, 
kuchyňa 2 študetni, cukráreň 1 študent. 

So žiakmi komunikujeme prevažne v an-
glickom jazyku, ale máme aj maďarsky ho-
voriacich kolegov. Majú pevne stanovený 
harmonogram práce a voľných dní, kedy 
pre nich organizujeme výlety do okolia. 
Zaitaľ navštívili Bystriasku jaskyňu, oboz-
námili sme ich s histórou mesta Brezna, 
spolu s našimi kolegami boli v pivovare 
ERB – Banská Štiavnica,  kde sa zúčast-
nili akadémie ERBu spojenej s výučbou 
a ochutnávkou piva  ERB a pripravujeme 
pre nich ďalšie výlety v rámci nášho re-
giónu.

Vzdelávanie študentov,
postupné budovanie tímu

Hotel Partizán vždy spolupracoval s od-
bornými strednými školami v rámci vy-
tvorenia možnosti pre prax študentov 
v reálnom prostredí, a tak boli pracovní-
ci hotela nápomocní  vyučujúcim najmä 
v praktickom vzdelávacom procese žia-
kov. V posledných rokoch sme intezívne 
spolupracovali s Hotelovou  a Obchod-
nou akadémiou v Brezne, ktorej absol-
venti majú u nás vždy dvere otvorené, 
pretože sú to žiaci, ktorí majú potenciál 
stať sa vynikajúcimi pracovníkmi v oblas-
ti recepcie, F&B služieb, administratívy či 
dokonca prevádzky hotela. Nakoľko na 
trhu práce je stále menej a menej kvalifi-
kovaných pracovníkov, resp. všetci dobrí 
nám ,,utekajú“ za hranice rozhodli sme 
sa vytvoriť spoluprácu aj s inými odbor-
nými  školami a budovať si tak vzťah me-
dzi zamestnancom a zamestnávateľom 
už od študentského veku, kedy k nám 
žiaci chodia na prax. 

V školskom roku 2018/2019 sme obno-
vili spoluprácu so SOŠ Techniky a slu-
žieb v Brezne, kde žiaci študujú v odbore 
kuchár čašník a hostinský. Žiaci k nám 
chodia na prax pravidelne každý druhý 
týždeň. V rámci tejto spolupráce už tretí 

PARTIZÁNI
INFORMÁCIE ZO ZÁKULISIA 
NÁŠHO HOTELA

Našich pracovníkov vzdelávame, vytvárame 
príjemné prostredie, motivujeme.

rok organizujeme aj prax pre študentov 
z Hotelovej školy v Prahe, ktorí k nám 
chodia na jeden mesiac v rámci ERASMU.

 
 
 
 
 
 
 
Taktiež sme v predchádzajúcom škol-
skom roku začali spoluprácu  aj so SOŠ 
Pod Bánošom v Banskej Bystrici a to 
v odbore Kuchár/cukrár. Táto spolu-
práca je založená na princípe duálne-
ho vzdelávania a momentálne sa u nás 
,,učia“ dvaja žiaci v tomto odbore.
Ku koncu školského roka 2018/2019 sme 
začali spoluprácu aj so SOŠ Hotelových 
služieb a obchodu v Banskej Bystrici 
v odbore kuchár/čašník. Praxe sa zú-
častňujú žiaci 4. ročníka, ktorí majú svoju 
prvú ,,manažérsku prax“ a majú počas 6 
týždňov absolvovať či teóriu alebo prax 
na každom odbytovom stredisku hote-
la. Na záver napíšu správu z praxe, čo je 
podkladom k maturitnej skúške.
Spolupráca so všetkými menovanými 
školami pokračuje aj v školskom roku 
2019/2020. Prax u nás v školskom roku 
absolvuje približne 80 žiakov. Niektorí 
prídu aj viackrát do roka, niektorí úplne 
prvýkrát. 

Nakoľko všetci dobrí budúci za-
mestnanci nám ,,utekajú“ 

za hranice, rozhodli sme sa 
vytvoriť spoluprácu aj s inými 
odbornými  školami a budovať 
si tak vzťah medzi zamestnan-
com a zamestnávateľom už od 

študentského veku, kedy k nám 
žiaci chodia na prax. 

Všetkým sa snažíme odovdať čo 
najviac skúseností, aby sa z nich 
stali dobrí pracovníci a aby sa im 
dostalo do povedomia, že prá-
ca v službách je síce náročná ale 

krásna.
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Navštívili sme iba reštauráciu, ale 
teda úžasné, chutné jedlo. Určite sa 
ešte vrátime. Držte si v kuchyni ten-

to štandard.

Dana Krajčír
5. september 2019

Super hotel, super majitelia aj celý 
personál, vrelo odporúčam či už

v lete alebo v zime, vždy je postara-
né o klienta na výbornú.

Ján Bauer-mikasa
5. september 2019

Asi po roku sme sa opäť vrátili do 
tohoto hotela vyskúšať, čo sa zlep-
šilo od našej prvej návštevy. Musím 
povedať, že veľa k lepšiemu. Ešte 
chcem podotknúť, že som veľmi 
rád, že sme sa spoznali s pánom Ki-
čom, majiteľom hotela, ktorý všet-
ko, čo ešte trošku nefungovalo dal 
na správnu mieru. Preto tento po-
byt hodnotíme úplne super, od uby-
tovania, čistoty, stravy, personálu, 
služieb, až po super animátorov, 
Roba, Evy a Diany. Čašníci, Roland 
a Sebastian úplná špička tohoto 
hotela, ale nechcem podceniť ani 
ostatných. Veľmi chválim všetko a 
všetkých, na jeseň sa určite vráti-
me. Odporúčame všetkým navštíviť 
hotel Partizán, nebudete ľutovať. 
Super hotel. Ešte taká poznámka, 
veľmi nás potešilo, že hotel pri pl-
nej obsadenosti dal hosťom na vý-
ber večeru v hotely ale aj v Tálskej 
Bašte, aby mal zákazník pohodlie 

pri večeri.

Ján Bauer-mikasa
5. september 2019

Tento hotel nesklame ani nároč-
ných klientov, je to krásne miesto 

na oddych

Miroslav Kriso
8. september 2019

Krásne miesto s úžasným ubytova-
ním a službami.

Stanislava Fedorčáková
12. september 2019

Miesto, kde som pocítil harmóniu.

Peter Jurečko
13. september 2019

Ochotný personál, příjemné ceny
 v restauraci.

Petr Parma
14. september 2019

We have spent a great sunny 
morning at their terrace, served 
with a real pro waiter: spent twice 
that much money we would have 
thought, but had at least 4 times 
better experience. I wish there were 

more waiters like this gentleman.

Peter Veres
24. september 2019

Z recenzíí
našich hostí

Zamestnanecká ubytovňa

Súčasťou benefitov pre našich pracov-
níkov je aj poskytovanie ubytovania. 
Naša ubytovňa sa nachádza priamo 
v aráli hotela, čiže kolegovia to majú do 
práce ,,na skok“. Ubytovanie poskytuje-
me najmä pracovníkom, ktorí musia za 
prácou dochádzať viac ako 30 km a pra-
cujú viac dní po sebe. 

Ubytovňa pre Partizánov sa už nie-
koľkokrát rekonštruovala, pretože sa 
snažíme vytvoriť prostredie, v ktorom 
by sa cítili naši pracovníci komfortne. 

Práve prebieha ďalšia rekonštrukcia, res-
pektíve dostavba nových bytov, Budú 
to dva plne funkčne vybavené byty 
s dvomi alebo tromi izbami. Plánované 
dokončenie dostavby je v lete 2020.

Náš spoločný deň

Každý rok, začiatkom decembra, organunizujeme pre náš tím náš spo-
ločný deň. Nie je to len o teambuildingových aktivitách a o zábave ale 
taktiež zhodnotení práce nás všetkých a najmä poďakovanie vedenia 
hotela za dobre odvedenú prácu. V rámci večierka si v krátkosti zhod-
notíme celý rok – ako sa firme darilo, privítame nových kolegov a od-
meníme tých najlepších spomedzi nás. Po oficiálnej časti sa bavíme do 
skorých ranných hodín. 

Tento rok sme si pre kolegov prichystali niečo nové. Budeme mať 
večierok v téme ,,Maškaráda“ a celú organizáciu a priebeh večier-
ka budú mať v rukách študenti piateho ročníka Hotelovej akadémia 
v Brezne. Je to ich maturitná téma, takže budú musieť zvládnuť všet-
ko od prvotnej prípravy až po samotnú realizáciu tejto ,,akcie“. Samo-
zrejme ich v tom nenecháme samých a budeme im v prípade potreby 
nápomocní. 
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Zbavte sa vianočného stresu a užite si pokoj 

a pohodu v 4* hoteli. O Vašich najmenších sa 

postarajú profesionálni animátori, čaká na 

Vás niekoľko prekvapení.

Relaxačné pobyty pre seniorov, s ktorými bude 

jeseň života  krajšia. Príďte prežiť ničím nerušený 

wellness pobyt. 

Je len na Vás, aký wellness pobyt v Hoteli Parti-

zán**** si vyberiete. Bude to pobyt podľa Vašich 

predstáv, v jednom z najkrajších wellness cen-

tier s rozlohou 2255 m2.     

. 

Lyžovačka na nízkotatranských svahoch a nezabudnuteľné wellness zážitky!

Ubytujte sa u nás a zažite perfektnú wellness & ski dovolenku.

K hotelu PARTIZÁN**** patrí lyžiarske stredisko MÝTO SKI & BIKE v blízkom Mýte pod Ďumbierom, kde 

sa môžu na parádnu lyžovačku v Tatrách tešiť mladí aj starší, skúsení aj začiatočníci.

Po aktívnom dni na Vás čakajú nové priestory Slnečného SPA a Nature Wellness centra, kde si príjemne 

oddýchnete pri praskajúcom ohni v oddychovej zóne.

Silvestrovský pobyt - Silvester 2019 v hoteli Par-

tizán ****. Čaká na vás originálny zábavný a ani-

mačný program a súťaže o zaujímavé ceny.

A okrem toho lyžovačka v MÝTO SKI & BIKE,

kam Vás odvezieme hotelovým skibusom.

Chceli by ste prežiť pár dní s osobou, ktorá je 

Vám najmilšia a chvíle súkromia v luxusnom PRI-

VÁTNOM WELLNESS? Prekvapte svojho partne-

ra či partnerku a darujte si romantický víkendový 

pobyt pre dvoch.

od 111 € /os./ noc

od 78 € /os./ noc

od 116 € /os./ noc od 109 € /os./ noc

od 140 € /os./ noc od 110 € /os./ noc

od 91 € /os./ noc

Vianočný pobyt 2019

Relaxačný pobyt pre seniorov

Rodinný wellness pobyt
s deťmi

Lyžovačka v Tatrách, zábava a wellness

Silvester 2019
Víkendový romantický pobyt
pre dvoch

Najobľúbenejšie
pobytové balíky

TOP

PONUKA

GURMÁNSKA

ŠTEDRÁ VEČERA

V CENE

POBYTU

+ Generujte viac rezervácií cez vlastný web

REZERVÁCIE UBYTOVANIA        REZERVÁCIE POBYTOVÝCH BALÍKOV  
ONLINE DARČEKOVÉ POUKAZY       REZERVÁCIA WELLNESS A  HOTELOVÝCH SLUŽIEB

KOMPLETNÉ WEBOVÉ RIEŠENIE       ONLINE MARKETING      VIDEO MARKETING

www.bigbigger.sk

ONLINE IT RIEŠENIA PRE HOTELY



...sú miesta,
  ktoré majú
    zvláštne caro...
...sú miesta,
  ktoré majú
    zvláštne caro...

HOTEL PARTIZÁN, s.r.o., Bystrá 108 - Tále, 977 65 Brezno, Slovenská republika
Tel.: +421 48 / 630 88 13      partizan@partizan.sk      www.partizan.sk


