
Chata v Nitrianskom Rudne je drevenica  na brehu priehrady neďaleko obce, ob-
klopená Strážovským pohorím. Lokalita je vhodná na relax, turistiku, oddych, 
rybolov i vodné športy.

VybaVeNie Chaty:
Chata je tvorená z dvoch samostatných častí - buniek, so spoločným priestorom na grilova-
nie. V každej časti je možné ubytovať 6 rekreantov (t.j. spolu 12 rekreantov).
Každá časť sa skladná z kuchyne spojenej s jedálňou a obývačkou, kúpeľňou, WC a kr-
bom na prízemí, na poschodí sú dve izby. 
Kuchyňa je kompletne vybavená – keramická varná platňa, elektrická rúra, mikrovln-
ka, varná kanvica, chladnička, bojler na teplú vodu. Jedáleň  a obývačka sú vybavené 
jedálenským stolom a 6 stoličkami, sedačkou, televízorom napojeným na satelit a kr-
bom na drevo na vykurovanie chaty (aj izieb na poschodí). Kúpeľňa je so sprchou, spo-
jená s WC. Na poschodí sú dve izby s balkónom, v každej izbe sú 3 postele.
Pivnica je murovaná, pozostáva z 3 miestností – garáž a priestor na športové potreby. 

StRaVoVaNie:
Súkromne, prípadne v reštauráciách pri jazere.  

DopRaVa:
Vlastná.

VýLety - tuRiStika:
Chata sa nachádza pri campingu na brehu priehrady pri obci Nitrianske Rudno. 
Vodná hladina ponúka výborné podmienky pre vodné športy, ako windsurfing, čln-
kovanie, plavbu na vodných bicykloch, kúpanie a je vyhľadávaným miestom pre ry-
bolov.
Obec Nitrianske Rudno (315 m) je obklopená prekrásnou prírodou, ktorú zo západ-
nej strany vytvára Strážovské pohorie Nitrických vrchov, od severovýchodu pohorie 
Magury končiace vrchom Strážov. Kulisu obce tvorí kompozícia „siluety spiaceho 
mnícha“ vytvorená z pohoria Rokoš (Malý Rokoš 950m a Veľký Rokoš 1010m). Úze-
mie pod Rokošom bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť.
12 km od Nitrianskeho Rudna je kúpeľné mestečko Bojnice s Bojnickým zámkom 
a najväčšou ZOO na Slovensku. Kúpele Bojnice ponúkajú teplé pramene, vonkajšie bazé-
ny s termálnou vodou a bublinkovými masážami, príjemné prostredie na prechádzku. Ter-
málne kúpalisko Čajka v Bojniciach má pripravené dva bazény (1,5 m a 2 m), 
plus detské malé bazény. Neďaleko Nitrianskeho Rudna sa nachádza aj dedinka 
Čičmany, s historickými chalúpkami.

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. 

NitRiaNSke RuDNo

popLatok:
10,- euR zamestnanec SjF, zamestnanec STU 

a rodinní príslušníci na osobu a noc

12,- euR ostatní na osobu a noc

+ 0,33 euR /1 osoba/1 noc - rekreačný po-

platok (miestna daň za ubytovanie podľa 

platných predpisov obce Nitrianske Rudno), 

platí sa pri platbe za rekreáciu na ÚPaSČ.

50,- euR vratná kaucia - zábezpeka (v prí-

pade bezškodového pobytu bude vrátená späť 

na účet rekreanta)  
Poplatky sa platia vopred bankovým prevo-

dom alebo poštovou poukážkou.
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