
Učebno-výcvikové zariadenie Ľubochňa je drevenica na ohrade-
nom pozemku v Ľubochnianskej doline v národnom parku Veľ-
ká Fatra. 

VybaVenie chaty:
V chate je možné ubytovať 10 rekreantov v dvoch bunkách (v každej je 
možné ubytovať 
5 rekreantov), do ktorých sa vchádza zo spoločnej verandy.
V každej bunke chaty je kompletne vybavená kuchynka s elektrickou 
dvojplatničkou, chladničkou, elektrickým bojlerom a šporákom na drevo 
a jedálenským stolom. V  izbe je 
5 postelí, stolík, stoličky, kreslo, televízor (v doline je slabý príjem signá-
lu). Vykurovanie je keramickými kachľami na drevo obsluhovanými z ku-
chyne. V kúpeľni je elektrický bojler na teplú vodu so sprchou, umývad-
lom a WC.

StraVoVanie:
Súkromne, prípadne v reštaurácii v dedine. Predajňa 
potravín je vzdialená cca 2 km.

DopraVa:
Vlastná (autom alebo autobusom)

Výlety:
- Bicyklovanie na horských bicykloch, Ľubochnian-

ska dolina je dlhá cca 24 km, je tam kvalitná as-
faltová cesta, vstup do doliny majú iba vozidlá štátnych lesov.

- Lyžiarske vleky v Ľubochnianskej doline.
- Ružomberok – Malinô Brdo.
- Vzdialenejšie výlety do Demänovskej doliny, Liptovského Jána, Vysokých Ta-

tier, na Oravskú priehradu, Oravský zámok, Liptovskú Maru a Šútovský vodo-
pád.

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 sezó-
nu je podľa dohody.

objeDnáVanie:
Veronika Blahová, Útvar personálnych a sociálnych činností Strojníc-
kej fakulty STU v Bratislave,  
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, č. dv. 025, tel.: 02/572 96 124, 
0907 897 176
Pri veľkom počte záujemcov o rekreáciu (najmä v letnej sezóne) sa 
bude robiť výber v zmysle zásad prideľovania učebno-výcvikových za-
riadení SjF STU v Bratislave.

ĽUbochŇa
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.


