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ŠPORTOVÉHO KLUBU UNIVERZITY MATEJA BELA 
          BA NSKÁ  BY STRIC A  

 

          DD  OO  NN  OO  VV  AA  LL  YY  
Info na:  www.sportklub.umb.sk 

 

GPS 48.86687, 19.22189  
                     (48°52'0"N, 19°13'18"E) 
 

 Majiteľ a kontakt:           
 

 Športový klub UMB  
 Tajovského 40 
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA 
    

 tel.: 048/446 5192,  0907 843 516      IČO: 14223970 
 http://www.sportklub.umb.sk         DIČ: 2021075441 
 e-mail: sportklub@umb.sk     
  

CChhaattaa  ŠŠKK  UUMMBB    --    DD  OO  NN  OO  VV  AA  LL  YY    
      

Chata je umiestnená v centre lyžiarskeho strediska 
DONOVALY na začiatku časti Polianka a 100 metrov od 
vrcholových staníc vlekov a 4-sedačkovej lanovky na Záhradišti 
lyžiarskeho strediska Donovaly. 

     Chata je celodrevená, zateplená. Chata má 8 izieb a             
28 postelí (3 izby dvojposteľové, 2 izby trojposteľové, 2 izby 
štvorposteľové a 1 izba osemposteľová).  
     Súčasťou chaty je spoločenská miestnosť s kapacitou 28 
miest, vybavená Led televízorom so satelitným príjmom TV-
programov a DVD prehrávačom. Hostia majú bezplatný 
prístup na WiFi. V chate je dostupný signál na mobilnú sieť. 
Ďalšia časť spoločenskej miestnosti s vykurovacím krbom na 
tuhé palivo (drevo) má konferenčné stolíky s kreslami. Vedľa 
spoločenskej miestnosti je kuchynka s chladničkami (2 ks), 
elektrickým sporákom, samostatnou veľkou elektrickou platňou 
a mikrovlnou rúrou. Kuchynka má základné vybavenie pre 
prípravu jedál a elektrický ohrev teplej vody. Celá chata je 
vykurovaná elektrickými konvektormi s nastaviteľnou teplotou. 
Súčasťou chaty sú sociálne zariadenia s 2 WC miestnosťami, 2 
sprchovacími miestnosťami a samostatnou zrekonštruovanou 
umyvárkou s teplou vodou. Pre uloženie prineseného materiálu 
vrátane potravín je k dispozícii skladová miestnosť. Vo vstupnej 
uzamykacej verande chaty je možnosť uložiť si lyže. Na chate 
sú vymenené okná za plastové i vstupné vchodové dvere do 
chaty. Schéma chaty i s fotodokumentáciou je zverejnená na 
web stránke ŠK UMB. 
     Chata má pekné umiestnenie na okraji lesa. Pre svoju polohu 
má výborné podmienky na turistiku a v zime je vhodná hlavne 
pre lyžiarske kurzy a rekreácie väčšej skupiny osôb (max.28). 
Súčasťou chaty je tenisový kurt s umelou trávou so 
zabudovanými basketbalovými košmi a konštrukciou pre tenis i  
 



volejbal. Chata je vhodná pre sústredenia športových klubov. 
Chata so súkromným parkoviskom s kapacitou asi 10 áut je 

v celoročnej prevádzke prístupná autom. Prenájom chaty 
umožňuje skupinám rozhodnúť sa o spôsobe stravovania. Je 
možná vlastná príprava stravy v chate, alebo stravovanie sa v 
blízkych hoteloch a penziónoch na Donovaloch. Dovoz stravy na 
chatu ŠK podľa požiadavky zabezpečí Reštaurácia Stodola - 
Donovaly, kontakt na mobil 0908 640 477. 

 

     ****************************************************************************** 
  

CCEENNNNÍÍKK  cchhaattyy  - platný od 1.1.2023_____ 
             (ŠK UMB nie je plátcom DPH) 
 

            CCEELLÁÁ  CCHHAATTAA::    338855,,--EEUURR//nnoocc    jjee  pprrii  ppooččttee  uubbyyttoovvaannýýcchh      
                              ddoo  2200  oossôôbb  aa  nnaadd  2200  oossôôbb  jjee  cceennaa  nnaavvýýššeennáá  oo  1100%%  //3388,,5500  €€//;;  
  pprrii  oobbssaaddeennoossttii  cchhaattyy  oodd  33  nnooccíí  jjee  zzľľaavvaa  55%%  aa  oodd  66  nnooccíí  zzľľaavvaa  
  77%%;;    zzaa  ooddoovvzzddaanniiee  cchhaattyy,,  pprreevvzzaattiiee  aa  vvyyrriiaaddeenniiee  cchhaattyy  ppoo  ppoobbyyttee  
  jjee  114466  €€;;  zzaa  ppoosskkyyttnnuuttéé  ppoosstteeľľnnéé  pprrááddlloo  ddoo  2200  oossôôbb  6600  €€  rreesspp..  8844  €€  
  ddoo  2288  oossôôbb..  
  

V cene chaty nie je zahrnutá daň z ubytovania obci Donovaly   
1 €/osoba a noc. Daň sa platí sa v čase pobytu hostí. 
Cena chaty v termíne Vianoc a Silvestra, 23. decembra až 6. 
januára, je cena dohodou. Uvedené platí aj v termíne zimných 
a jarných školských prázdnin a veľkonočných sviatkov. 

 

ZZľľaavvyy  zz  cceennyy  ((55  aažž  2255%%)) sú možné v závislosti od počtu 
účastníkov, dĺžky trvania pobytu a prípadnej periodicity. Chata 
sa prenajíma len celá a nie na jednotlivé izby. Pobyt hostí je na 
min. 2 noci. Uprednostnené sú objednávky na viacdňové pobyty.  
Objednávateľ je povinný pri prevzatí chaty zložiť finančnú 
zábezpeku 100,-EUR na prípadné škody spôsobené hosťami. 

Chata je vedená v kategórii zariadenia ako turistická 
ubytovňa a preto v chate počas pobytu nie je prítomný správca 
chaty. Ak sa nedohodne inak, vstup do chaty v deň nástupu je 
po 14.00 hod. a uvoľnenie chaty je v deň odchodu do 10.00 hod. 
Cena víkendových pobytov a čas trvania je na dohode 
objednávateľa s majiteľom chaty /je možný odchod do 15.00 h./. 

Čistotu chaty si zabezpečujú ubytovaní hostia v rámci bežných 
hygienických potrieb. Vodenie psov a iných zvierat do chaty je 
zakázané ! 

Informácie o ubytovaní poskytne objednávateľom 
sekretariát ŠK UMB Banská Bystrica číslo telef. 0907843516 
alebo 048-4465192. Orientačná obsadenosť chaty je na stránke: 
www.sportklub.umb.sk a na https://www.hauzi.sk/chata-sportoveho-klubu-umb 

 

       ******************************************************     
  
PP  LL  AA  TT  BB  YY        AA        SS  TT  OO  RR  NN  OO  PP  OO  PP  LL  AA  TT  KK  YY  
 

Po potvrdení z ŠK UMB termínu a ceny za pobyt zašle hosť 
objednávku na tlačive ŠK UMB. Za zrušenie objednávky si ŠK 
UMB uplatňuje stornopoplatky. Platbu objednaného pobytu je 
potrebné zaplatiť pred pobytom, po doručení faktúry, na 
bankový účet ŠK UMB. Objednávateľovi bude vystavený 
ubytovací poukaz s pokynmi na prevzatie chaty. 

 

ŠK UMB si uplatňuje storno poplatky za zrušenie objednávky: 
 

- zrušenie objednávky  ..........................................  10% z ceny 
- 30 dní až 14 dní pred nástupom pobytu ...........  50% z ceny 
- 13 dní až 7 dní pred nástupom pobytu .............  70% z ceny 
- 6 dní a menej pred nástupom pobytu ...............  90% z ceny 

      *********************************************************** 
 


