
SMERNICA POUŽÍVANIA CHATY MATIČIAR  

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  

Rekreačné zariadenie Základnej organizácie SLOVES pri Matici slovenskej 
(ZO SLOVES pri MS) Chata Martinské hole (ďalej len "chata") s kapacitou 
14 lôžok (6, 4, 2, 2) je určená na celoročnú rekreáciu zamestnancov 
Matice slovenskej, ich rodinných príslušníkov, členov Matice slovenskej 
ako aj ostatných hostí (ďalej len "rekreanti"). Majiteľom a 
prevádzkovateľom chaty je ZO SLOVES pri MS (ďalej len "prevádzkovateľ"). 
Chata je samoobslužná. Nachádza sa na Martinských holiach, prístup je 
možný autom. Na prístupovej ceste platí zimný režim: do 11:45 - jazda 
smerom hore na MH, od 13:00 - jazda z MH dolu smerom do Martina. Po 17:00 
je opäť možný výjazd na MH (v zimnom období sú povinné snehové reťaze).  

2. SPRÁVA CHATY 

Správa a využívanie chaty je zabezpečené nasledovnými osobami:  

správca chaty - Mgr. Igor Štrbík 

email: igor.strbik@vydavatel.sk 

  telefón 00421 910 914 408  

nahlasovanie pobytu a platieb hospodárke - Helena Lipničanová 

email: mzdy@matica.sk, hlipnic@gmail.com 

telefón: 00421 918 904 944, 00421 907 851 317  

Správca chaty nie je ubytovaný na Martinských Holiach. Zdržiava sa v 
Martine a preto je nevyhnutné dohodnúť si čas príjazdu, alebo stretnutia 
minimálne 24 hodín vopred!!!  

3. PRIHLÁSENIE A PLATBA ZA UBYTOVANIE  

Záujemca si overí v kalendári obsadenie chaty, e-mailom alebo telefónom 
konzultuje s hospodárkou voľný termín. V prípade, že dôjde k dohode potom 
hosť v termíne uhradí zálohu. Prihláška je obojstranne záväzná, ak bola 
zaplatená záloha vo výške 50 % celého poplatku podľa platného cenníka. 
Zvyšná časť poplatku musí byť uhradená najneskôr v deň nástupu, inak 
prevádzkovateľ neumožní nástup. Zvyšnú časť poplatku za ubytovanie 
záujemca uhradí bezhotovostne rovnakým spôsobom ako zálohu dostatočne 
včas tak, aby táto došla na účet v pracovný deň aspoň 3 dni pred nástupom 
na rekreáciu. V nevyhnutnom prípade je možné zaplatiť splátku priamo na 
mieste pri príchode správcovi chaty.  

Finančné operácie sa realizujú dvomi spôsobmi:  

bezhotovostne na účet – 4007976071/7500 ČSOB Martin; KS - konštantný 
symbol - 0308; VS - variabilný symbol dátum nástupu pobytu na chate v 



tvare  DDDDMMRR (napr. od 20.12. do 31.12.2014 – VS 20311214 alebo od 
29.12.2014 do 4. 1. 2015 - VS 29040115).  

Pre hostí zo zahraničia, for the visitors from abroad:  

IBAN: SK46 7500 0000 0040 0797 6071, BIC: COKOSKBX  

V hotovosti u pani Lipničanovej, Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 03601 
Martin.  

 

4. STORNO POPLATKY  

Ak rekreant nenastúpi na dohodnutý a schválený termín rekreácie, tak je 
povinný uhradiť storno poplatky nasledovne: 

 10 dní pred nástupom rekreácie - 10% zo zálohy  

  3 dni pred nástupom rekreácie - 30 % zo zálohy  

  v deň nástupu na rekreáciu - záloha sa nevracia  

  počas pobytu - 50% z poplatku za zvyšok z pobytu  

Zvyšok zálohy sa vráti bezhotovostným stykom. Výnimku z cenníka môže 
schváliť iba prevádzkovateľ.  

 

5. FAKTURAČNÉ ÚDAJE  

názov: Základná organizácia SLOVES pri Matici slovenskej 

  P. Mudroňa 1 

  MARTIN 036 01 

  IČO: 22664980 884 ,DIČ: 2020605323  

 

6. VYBAVENIE CHATY  

Rozdelenie miestností:  

spoločné priestory - vstupná hala s priestorom na odkladanie lyží - veľká 
hala rozdelená na časti: kuchyňa, jedáleň, priestor na posedenie, 
sociálne zariadenie - sprchy, WC muži, WC ženy 

ubytovacie miestnosti: na prízemí: č. l – štvorposteľová izba  

na poschodí: č. 2 - šesťposteľová; č. 3 - dvojposteľová; č. 4 
dvojposteľová  

 

 



Inventár priestorov:  

inventár izieb a inventár spoločných priestorov - farebný LCD televízor, 
satelitný prijímač, LCD veža, 2 chladničky, elektrický sporák + pec, 
mikrovlnná rúra, rýchlo varná kanvica, kuchynský a jedálenský riad.  

 

7. NÁSTUP A ODCHOD REKREANTOV  

Pobyt rekreantov v chate môže byť v zimnom a letnom období. Za zimné 
obdobie sa považuje obdobie, kedy sa chata vykuruje. Letné obdobie je 
obdobie, kedy sa v chate nepoužíva vykurovací systém. Pri schvaľovaní 
prihlášky majú prednosť záujemcovia o týždenné pobyty a záujemcovia, 
ktorí si objednajú celú chatu, alebo chatu objednávajú na dlhšiu dobu.  

Nástup rekreantov je v pracovných dňoch v čase od 17:00hod do 18:00hod, v 
čase pracovného pokoja, alebo počas sviatku podľa dohody s chatárom. 
Ukončenie pobytu je pri striedaní turnusov do 11:00,nástup na pobyt od 
14:00 hod.!!!, prípadne podľa dohody so správcom chaty.  

 

8. POVINNOSTI A PRÁVA REKREANTOV  

Za ubytovanie a služby s ním spojené je rekreant povinný uhradiť finančné 
poplatky prevádzkovateľovi v zmysle článku III. tejto smernice. Zapísať 
sa do knihy ubytovaných, prevziať izbu a inventár, počas pobytu 
dodržiavať požiarno-bezpečnostné smernice, šetrne zaobchádzať s majetkom 
a inventárom, dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenia a udržiavať čistotu 
v jednotlivých miestnostiach a v okolí chaty. 

Pri závažnom porušení prevádzkového poriadku, poškodení majetku je 
rekreant povinný škodu uhradiť, prípadne mu bude prevádzkovateľom zrušené 
právo na pobyt!  

Počas parkovania vozidiel je rekreant povinný dodržiavať zákon o ochrane 
pôdy pred ropnými produktmi, za spôsobené ropné havárie nesie plnú 
zodpovednosť. pri opustení zariadenia počas pobytu je povinnosťou 
rekreanta zabezpečiť odpojenie el. zariadení (radiátory, varič, televízne 
a rozhlasové prijímače, príp. el. vykurovanie) od siete a prekontrolovať 
uzatvorenie vodovodných batérií.  

Rekreant má právo užívať priestory, ktoré mu boli na pobyt na chate 
vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory chaty a používať služby, 
ktorých poskytovanie je s pobytom na chate spojené. Rekreant má povinnosť 
upozorniť správcu zariadenia na nedostatky a poruchy na zariadení a na 
inventári a to bezprostredne po ich zistení. 

Rekreanti nesmú používať vlastné elektrické vykurovacie telesá!!!!!!!!!!! 

Po ukončení pobytu rekreant:  

Uvedie všetky miestnosti do stavu, v akom ich prevzal, t.j. umyje 
podlahu, vyzlečie posteľné bielizeň, umyje kuchynský a jedálenský 



inventár. Odpad zoberie zo sebou v igelitových vreciach, ktoré si 
prevezme pri príchode!!! Chatárovi odovzdá kuchynský inventár a v prípade 
jeho poškodenia alebo straty ho rekreant uhradí podľa cenníka.  

V deň ukončenia pobytu odovzdá rekreant správcovi zariadenie izieb v 
čistom stave a poriadku, zapíše do knihy ubytovaných dátum a čas odchodu. 
Rekreant môže od záväznej prihlášky odstúpiť podľa svojho uváženia, 
pričom je povinný uhradiť storno poplatky v zmysle článku 4 tejto 
smernice.  

 

9. POVINNOSTI A PRÁVA PREVÁDZKOVATEĽA  

Prevádzkovateľ rekreantovi zabezpečí:  

hygienické prostriedky - toaletný papier, mydlo, uterák na WC, čistiace 
prostriedky - vedro, handru, prášok, utierku, čistú posteľnú bielizeň.  

Prevádzkovateľ je povinný odovzdať rekreantovi priestory vyhradené na 
pobyt v stave spôsobilom užívania a zabezpečiť mu nerušený pobyt. 
Prevádzkovateľ môže od záväznej prihlášky odstúpiť pred uplynutím 
dohodnutej doby bez nároku na vrátenie nedočerpaného finančného poplatku, 
ak rekreant v chate aj napriek upozorneniu porušuje dobré mravy, alebo 
inak hrubo porušuje túto smernicu!  

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o zrušení záväznej prihlášky na pobyt z 
dôvodu nefunkčnosti chaty ( poruchy na el. vedení, vody, kúrení, krádež, 
rozhodnutie štátneho orgánu, ... )zaplatená záloha bude vrátená, ale 
hostia nemajú nárok na finančnú náhradu a zabezpečenia náhradného 
ubytovania.  

Táto smernica nadobúda platnosť dňom 15.11.2014 a platí na dobu neurčitú.  

 

       

ZO SLOVES pri Matici slovenskej  
   M a r t i n  


