
Učebno-výcvikové zariadenie Modra-Piesok je drevenica situovaná na 
ohradenom pozemku na úpätí Malých Karpát v blízkosti Zochovej chaty. 
Lokalita je vhodná na turistiku, relax, oddych a šport.

Výlety - turistika
V okolí sa nachádza niekoľko turistických trás – rozhľadňa Homola, Štú-
rová lavička, jaskyňa Driny, hrad Červený kameň, skalný útvar Traja jazd-
ci, Medvedia skala a veľa iných, prípadne výlety do blízkeho okolia a to 
do mesta Modra, zámok Smolenice, kaštieľ v Budmericiach a pod. Oko-
lie chaty možno využiť na šport či relax, pre cykloturistiku 
– cyklistické trasy, relax v prírode hubárčenie, sezónny ry-
bolov na neďalekých priehradách, alebo relax v Aquapar-
ku Senec.
Súčasťou učebno-výcvikového zariadenia je oplotený veľký 
dvor s ohniskom a sedením vybavený večerným osvetlením.
Pre deti je v tesnej blízkosti areálu detské ihrisko s pre-
liezkami i húpačkami. 
V blízkosti chaty sa nachádzajú zjazdové trate s vlekmi pre 
začiatočníkov, ktoré sú vybavené technickým zasnežova-
ním a umelým osvetlením umožňujúcim aj večerné lyžo-
vanie.

Vybavenie chaty:
V chate je možné ubytovať 8 rekreantov. 
V chate je kompletne vybavená kuchynka s elektrickou dvojplat-
ničkou, chladničkou, prietokovým ohrievačom a šporákom na dre-
vo, stolom a televízorom. 
V chate sú 3 kóje (izby), ktorých sú dvojposchodové postele, z to-
ho v jednej kóji sú dve dvojposchodové postele. V spoločenskej 
miestnosti sa nachádza stolík, stoličky, kreslá, gauč a televízor (je 
tam slabý príjem signálu). Vykurovanie je kachľami na drevo ob-
sluhovanými z predsiene. V kúpeľni je prietokový ohrievač na tep-
lú vodu so sprchou a WC. 

Stravovanie:
Súkromne, prípadne v reštaurácii na Zochovej chate. 

Doprava:
Vlastná – autom alebo autobusom – autobusová zastávka hneď v sused-
stve chaty.

Termín:
V letnej sezóne sú týždňové turnusy a nástup na rekreáciu je v sobotu 
o 14.00 hod. a končí sa v nasledujúcu sobotu o 12.00 hod. Mimo letnú 
sezónu je podľa dohody.

ObjeDnáVanie:
Veronika Blahová, Útvar personálnych a sociálnych činností Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17,  

812 31 Bratislava, č. dv. 025, tel.: 02/572 96 124, 0907 897 176, veronika.blahova@stuba.sk
www.sjf.stuba.sk/sk/ucebno-vycvikovych-zariadeniach.html

Pri veľkom počte záujemcov o rekreáciu (najmä v letnej sezóne) sa bude robiť výber v zmysle zásad prideľovania 
učebno-výcvikových zariadení SjF STU v Bratislave. 

MODra – PieSOk
Učebno–výcvikové zariadenie  

Strojníckej fakulty STU v bratislave

POPlaTOk:
5,- eUr zamestnanec SjF, STU a rodinní 
príslušníci na osobu a deň
7,- eUr ostatní na osobu a deň
50,- eUr vratná kaucia – zábezpeka 
(v prípade bezškodového pobytu bude vrátená 
späť na účet rekreanta)
(platí sa prevodom alebo poštovou 
poukážkou)
Priamo chatárovi sa ešte platí rekreačný 
poplatok podľa platných predpisov.
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