
 

  



Vážené pani učiteľky, páni učitelia, milí žiaci!  

Občianske združenie Loďka nádeje ponúka v školskom roku 2017/2018 pre materské školy, základne 

školy aj gymnázia Školy v prírode a Lyžiarske kurzy.  Prinášame vám možnosť prežiť nádherné chvíle v 

starostlivo vybraných komfortných hoteloch a penziónoch v najkrajších slovenských lokalitách. V tomto 

školskom roku sme pre Vás pripravili pestrú a kvalitnú ponuku škôl v prírode a lyžiarskych kurzov s 

komplexnými doplnkovými službami, ktoré sú zárukou Vašej spokojnosti.  

Nech sa páči, prezrite si náš nový katalóg. Stačí si vybrať a to ostatné už zariadime my.  

Tešíme sa na Vás!  

Občianske združenie Loďka nádeje - Váš spoľahlivý partner! 

 

 
Všeobecné informácie 
 

Cena: Každá ŠvP alebo Lyžiarky kurz s OZ Loďka nádeje má už v základnej cene zahrnuté ubytovanie, 

stravu 5x denne (raňajky, desiata ovocie, obed polievka a hlavné jedlo, olovrant koláč, obložený chlebík, 

večera teplé jedlo) a pitný režim, 1 pedagogickýdozor zdarma na 10 až 15 detí, darček pre každého 

účastníka. Ceny sú uvedené s DPH a sú platné len pri využití našich animačných programov, ktoré 

ponúkame k pobytom školy v prírode alebo lyžiarskym kurzom.V každom ubytovacom zariadení je v cene 

pobytu aj jeden vstup do bazéna. Po vybratí ubytovacieho zariadenia Vám pošleme všetky služby, ktoré sú 

v cene pobytu aj ceny za doplnkové služby. 

 

Animačný program: Využite príležitosť a zabezpečte si animačný program už od 30€ na žiaka a Vaša ŠvP 

alebo Lyžiarsky kurz tak dostane ihneď iný rozmer! Venovať sa deťom od 14:00 do 21:00 budú s radosťou 

a nadšením naši vyškolení a skúsení animátori. Pripravia pestré a zaujímavé aktivity. Poskytneme aj 

kompletný materiál potrebný na ich realizáciu programu.  

Zdravotník: Nemáte vlastného zdravotníka do ŠvP? Nevadí :-).  My ho pre Vás zabezpečíme vrátane 

lekárničky za 250Eur na celý pobyt. 

Inštruktor lyžovania: vieme zabezpečiť lyžiarskych inštruktorov aj ski pasy. 

 
Poistenie: Pre Váš maximálny komfort a pokoj v ŠvP zabezpečíme pre Vás komplexné cestovné poistenie 

ECP (poistenie storna, úrazové poistenie, poistenie prerušenia cesty, poistenie zodpovednosti za škodu) za 

cenu 2,70€/žiak/pobyt. 

Doprava: Do školy v prírode alebo na lyžiarsky kurza späť domov, spoľahlivo Vás odvezieme modernými 

autobusmi. S cenou, kvalitou dopravy a prístupom šoféra budete spokojní. Vyžiadajte si od nás cenovú 

ponuku! 

Turnusy: Naše turnusy ŠvP a Lyžiarske kurzy sú štandardne 6 alebo 5-dňové. Na základe skúseností 

doporučujeme začať pobyt už v nedeľu! Ak máte záujem o ešte dlhší pobyt, dajte nám vedieť, vybavíme to! 

Pre Školy v prírode je hlavná sezóna v období apríl, máj, jún 2018. Jesenné termíny je možné zrealizovať po 

dohode. Lyžiarske kurzy sú v období od februára do marca 2018. Školy v prírode aj lyžiarske kurzy začínajú 

od pondelka do piatku alebo podľa dohody. 

„Ranné vtáča“ - Neváhajte s rezerváciou ŠvP alebo LK! Máte šancu získať Váš ideálny termín a vysnívanú 

lokalitu ŠvP alebo LK. POZOR!.Neodkladajte svoju rezerváciu, pretože záujem o školy v prírode a lyžiarske 

kurzy je veľký a kapacity ubytovacích zariadení limitované. 



 

Penzión Kamzík Ždiar 

 
Ubytovaniev Belianskych Tatrách ponúka štýlové ubytovanie v 13 komfortných izbách (2, 3 a 4 posteľových 

izbách). Každá izba má vlastné sociálne zariadene, TVasatelit.Kapacita ubytovania je 50 miest.  

 

Vybavenie: v penzióne sa nachádza biliard, tenisový stôl, wellness a sauna. 

 

Možnosti výletov: 

V lete je penzión Kamzík výborným východiskovým bodom pre výlety do prírody do Monkovej doliny, 

Bachledovej doliny. V blízkosti sa nachádza aj bazén v penzióne Ždiaranka. 

V zime tu majú lyžiari na výber z viacero lyžiarskych vlekov v Bachlebovej doline, Monkovej  doline, Ski 

centrum Strachan, Ski/Sun Bachledova dolina. 

 

Cena: 

Škola v prírode: 72 Eur na osobu,zahŕňa ubytovanie a stravu na 5dní (4 noci) 

Lyžiarsky zájazd:88 Eurna osobu,zahŕňa ubytovanie a stravu na 5dní (4 noci) 

 

 

 
 

 

Hotel Plejsy, Krompachy  
 

Prekrásnu prírodnú scenériu Spišského kraja dopĺňa tento hotel s celkovou ubytovacou kapacitou 186 lôžok 

(pre ŠvP je vyhradená kapacita 50 lôžok. Hotel ponúka ubytovanie v dvoj-lôžkových izbách s oddelenými 

posteľami s možnosťou prístelky. Každá izba je vybavená vlastným sociálnym zariadením, TV a satelit, 

niektoré izby majú balkón. 

 



Hotel sa nachádza priamo pod lyžiarskym svahom. Areál sa rozprestiera na severných svahoch 

Krompašského vrchu (1025 m), 2 km od mesta Krompachy a 70 km od Vysokých Tatier. Návštevníci areálu 

majú k dispozícii 9 zjazdoviek rôznych stupňov náročnosti, reštauráciu, ski servis, požičovňu lyží, detský 

kútik i ďalšie služby pre lyžiarov. Celý areál je mechanicky zasnežovaný a upravovaný, čo umožňuje predĺži 

sezónu až do jarných mesiacov. Lyžiarske stredisko disponuje 9 zjazdovkami, 11 km bežeckých tratí, 8 

vlekov, 1 dvojsedačková lanová dráha (dĺžka: 1863m). 

 

Vybavenie: 

V hoteli sa nachádza vitálny svet s fínskou saunou, parnou, bylinkovou aj infrasaunou, tepidáriom, vodnou 

cestou, vnútorným bazénom s protiprúdom aj whirpool. K dispozícii je plne vybavená kongresová miestnosť, 

dataprojektor, premietacie plátno, flipchart, bezdrôtový mikrofón WIFI. Okrem toho hostia môžu využiť 

bowlingovú dráhu, stolný tenis, stolný futbal, detský kútik, vonkajšie bazény, multifunkčné ihrisko pre tenis, 

basketbal, futbal, nohejbal, požičovňu bicyklov, požičovňu lyží. Parkovanie je priamo pred hotelom. 

 

Výlety do  okolia: Slovenský raj, Kláštorisko, Letanovce, Bočný vodopád Hrabušice, Dúhový vodopád 

Letanovce, Tiesňava Veľký Sokol, Banský skanzen Hnilčík, Spišský hrad, Tomašovská Belá, Roklina Kyseľ, 

Ranč u Trapera, Roklina Piecky, ZOO Spišská Nová Ves, 

 

 

 

 
 

 
Cena:  

Škola v prírode pre materské a základné školy (1.stupeň): 80 Eur na osobu na 5dní (4 noci). 

Lyžiarsky kurz pre základné školy:104 Eur na osobu 5dní (4 noci) 

 

 

 

 



Horský Hotel Javorná - Drienica 

 

Hotel Javorná sa nachádza v horskom rekreačnom stredisku Drienica – Lysá, pod úpätím pohoria Čergov. 

Vzhľadom k svojej polohe ponúka veľmi dobré podmienky pre zimné športy na lyžiarskych svahoch, letnú 

turistiku í cykloturistiku s možnosťou výletov do blízkeho okolia.  

 

Hotel ponúka ubytovanie v dvoj až šesť lôžkových izbách s oddelenými posteľami s možnosťou prístelky. 

Každá izba je vybavená vlastným sociálnym zariadením. 

 

Vybavenie: v hoteli sa nachádza spoločenská miestnosť, krytý bazén (25m), wellness centrum, biliardový 

stôl, stolný futbal, fitnes. Súčasťou strediska sú aj viacúčelové ihriská, dve nové multifunkčné ihriská 

s umelou trávou, detské atrakcie. V areáli sú k dispozícii aj ohniská na opekanie, letná terasa s ležadlami. 

 

Výlety do  okolia:  

Ranč Majire, prechádzka okolo Jakubovanskej priehrady. V blízkosti sa nachádza Šarišský hrad, ktorý patrí 

medzi Národné prírodné rezervácie, či jaskyňa Zlá diera, neďaleko Lipoviec. 

 

Cena: 

Škola v prírodepre MŠ a ZŠ 1. stupeň: 56 Eur na osobu 5 dní (4 noci),v termínoch do 31.4.2018 

Škola v prírodepre MŠ a ZŠ 1. stupeň: 60 Eur na osobu 5dní (4 noci),v termínoch od 1. Mája 2018 

Lyžiarsky kurz pre ZŠ: 76 Eur na osobu 5dní (4 noci) 

 

Voľné termíny pre Školy v prírode: Voľné termíny pre Lyžiarske kurzy: 

09.4. - 13.04.2018 Február 2018 

16.4. - 20.04.2018 Marec 2018 

23.4. - 27.04.2018  

07.5. - 11.05.2018  

18.5. - 22.06.2018  

 

 
 



Hotel Eufória, Nová lesná  

 
Hotel Eufória sa nachádza v Novej Lesnej v nádhernom tatranskom prostredí. Je východiskovým bodom pre 

výlety do Tatier. Ponúka chutné gurmánske špeciality v reštaurácii s panoramatickým výhľadom. 

 

Hotel poskytuje ubytovanie v dvoj a trojposteľových izbách s možnosťou prístelky. Každá izba je moderne 

zariadená, má vlastnú kúpeľňu so sprchou, sociálne zariadenie a televízor. 

 
Vybavenie: v hoteli sa nachádza vírivka, wellness a sauna, fitness centrum. V areáli je k dispozícii ihrisko, aj 

ohniská na opekanie. 

 

Výlety do  okolia: Vysoké Tatry, Aqua City Poprad, Tricklandia. 

 
Cena: 

Škola v prírodepre MŠ a ZŠ 1.stupeň:76 Eur na osobu 5dní / 4 noci 

Lyžiarsky kurz pre ZŠ:96 Eur na osobu 5dní / 4 noci  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resort Vihorlat, Snina 
 

Rekreačné stredisko Resort Vihorlat sa nachádza v unikátnej lokalite v pohorí Karpát v okrese Snina.  

Vihorlat patrí medzi unikátne chránené územie na Slovensku. Na území národného parku Poloniny je 

najvyššia koncentrácia prírodných lesov (pralesov) na Slovensku a veľké množstvo rôznych druhov 

živočíchov. Najväčším a najznámejším je prales v Národnej prírodnej rezervácií Stužica. Ozdobou pohoria 

Vihorlat je jazero Morské oko, ktoré sa nachádza pod Sninským kameňom.  

 

V blízkosti sa nachádza areál prírodného kúpacieho biotopu RO Rybníky- bio kúpalisko, 

využívajúce  technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a rias. Bio rybníky sa nachádzajú v regióne 

Horný Zemplín, ktorý je obklopený nádhernými Vihorlatskými  vrchmi s množstvom turistických chodníkov. 

 

Ubytovanieje v štandardných izbách bunkového typu, ktoré sú rozdelené na dve izby. Každá izba poskytuje 

útulné ubytovanie, tri postele s nočným stolíkom, konferenčný stolík, skriňa, sociálne zariadenie so sprchou, 

balkón. 

 

Vybavenie: V zariadení sa nachádza: biliard, stolný futbal, stolný tenis, tanečná sála s ozvučením, vonkajšie 

ihrisko, vonkajší bazén s ohrevom vody, ohniská na opekanie. FreeWi-fi. 

 

Výlety do  okolia:Sninský kameň, Morské oko, Bio Kúpalisko, mesto Snina, kaštieľ. 

 

Cena:  

Škola v prírode pre Materské školy a Základné školy (1.stupeň):76 eur na osobu 5dní (4 noci) 

 

 
 

 

 

 



 

Hotel Lesana  

 

Užite si príjemný pobyt v Tatrách v nádhernom prostredí Starej Lesnej – Tatranskej Lomnice. Zobudíte sa 

s výhľadom na hory a tatranskú prírodu. Nadýchnite sa čerstvého vzduchu a vychutnajte si pobyt v prírode. 

Hotel Lesana ponúka ubytovanie v 40 komfortných dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením 

a balkónom. Každá izba má možnosť 1 prístelky. 

 

Vybavenie:úplne nové a moderné Wellness centrum (fínska, parná, infra sauna, ľadopád, jacuzzi, 

tepidárium). K dispozícii súvonkajšie detské ihriska, vzdušný hokej, biliard aj plne vybavená konferenčná 

miestnosť. 

 

Výlety do okolia: 

Chata pri Zelenom plese, Belianska jaskyňa, Acquacity Poprad, Termálne kúpalisko Vrbov 

Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica, Sk iBachledova, Strachan Ski Centrum a Skicentrum Strednica 
Sánkovačka - užite si túto tradičnú zimnú zábavu v tatranskom štýle! Spustite sa na sánkach na trati dlhej 

až 2,5km! Príjemná prechádzka alebo výlet pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca až na Hrebienok 

a cestu dole si užite na sánkach, ktoré si môžete požičať a zažite bláznivú jazdu pre malých aj veľkých! 

 

Cena:  

Škola v prírode pre MŠ a ZŠ(1.stupeň):80 Eur na osobu 5 dní (4 noci) 

Lyžiarsky kurz pre ZŠ:92 Eur na osobu 5 dní (4 noci) 

 

Termíny pre lyžiarske kurzy: 

 

Termíny pre školu v prírode: 

 

7.1. - 12.1.2018 3.4.2018 do 23.4.2018 

12.3. -16.3.2018  

19.3 - 31.3.2018  

 

 



 

Agropenzión Novoť, Horná Orava 

 
Penzión sa nachádza v dedine Novoť v severozápadnej časti Oravy. Nádherné prostredie v ktorom sa 

penzión nachádza ponúka možnosti rekreácie, poznávania, oddychu , radosti z prírodných krás. Poskytuje 

veľa možnosti na výlety, turistiku, prechádzky do prírody, opekanie na vonkajšom ohnisku. 

Zariadenie z agroturistckých aktivít ponúka: pobyt na gazdovskom dvore s ochutnávkou syrárskych 

výrobkov. Bezplatný vstup na agrofarmu s možnosťou prehliadky dojenia kráv. Okrem toho ponúka vo svojej 

prevádzke bezplatne ochutnávku produktov z kravského a ovčieho mlieka. 

 

Ubytovanie:penzión poskytuje ubytovanie v tridsiatich izbách. Izby sú dvoj, troj, štvor a posteľové s 

možnosťou prístelku. Každá izba je štandardne vybavená, má vlastné sociálnym zariadenie a sprchový kút 

alebo vaňu. 

 

Vybavenie: 

• 2 triedy na vyučovanie 

• 2 stolnotenisové stoly / pri vlastných raketách a loptičkách zdarma/ 

• 2 biliardové stoly (1 hodina - 2,00€) 

• 1 stolný futbal    (1 žetón - 0,30€) 

• videoprojekciu  - prezentácia aj vlastných CD 

• sauna (podľa cenníka) 

• bazén – pre ŠVP je v prevádzke v závislosti od obsadenia zariadenia 

• spoločenská miestnosť 

• altánky s ohniskom 

• športoviská v obci 

 

Výlety do  okolia: Oravský hrad v Oravskom Podzámku, Skanzen v Zuberci, Ostrov umenia na Slanici, 

plavba loďou, Oravská lesná - železnica, a hubárčenie, alebo zbieranie lesných plodov v okolitých lesoch. 

 

Cena: 

Škola v prírodepre MŠ a ZŠ 1.stupeň:60 Eur na osobu 5 dni / 4 noci 

Lyžiarsky kurz pre ZŠ:64 Eur na osobu 5 dni / 4 noci  

 

 



 

Ponuka animačných programov 
 

Čarodejnícky program 
 

Z účastníkov ŠvP alebo lyžiarskeho kurzu sa stanú malí (veľkí) čarodejnici a čarodejnice. 

Tematicky zamerané tímové hry a súťaže, čarodejnícky karneval, tvorivé dielne: výroba masiek a kostýmov, 

lektvarou, opekačka,  worshopy: šport, tanec. 

 

Pirátsky svet 
 

Z účastníkov ŠvP alebo lyžiarskeho kurzu sa stanú piráti a námorníci ktorí, sa budú celý týždeň plaviť po 

mori a spĺňať rôzne úlohy, hľadať poklad. Tematicky zamerané tímové hry a súťaže, hľadanie pokladu, 

nočná hra, vodné hry, aquagym ak je v ubytovacom zariadení bazén, bazénové hry, kvízy, vedomostné hry, 

tvorivé dielne, olympiáda, loptové hry. 

 

Happy party 
 

Tento program je určený pre deti od 11 do 15 rokov. 

Aktivity sú prispôsobené veku detí.  

Tímové hry, športové hry, olympiáda, hľadanie pokladu, nočná hra, diskotéka, talentmánia, vedomostné hry 

a kvízy. 

 

Ak ste si nevybrali z našich animačných programov, nevadí. Môžete zadať vlastnú tému podľa vašich 

predstáv a my vám pripravíme animačný program podľa vášho želania. 

Ak máte ubytovacie zariadenie s ktorým spolupracuje a s ktorými ste spokojní, môžete využiť len náš 

animačný program.   

 

Všeobecné informácie k animačným programom 
Každý animátor má na starosti od 10 do 15 detí. Animačný program je rozdelený na poobedný program od 

14:00 do 18:00 a na večerný program od 19:00 do 21:00. Celý program aj harmonogram sa realizuje 

po dohode s učiteľmi a animátormi. Pracovný čas animátora je 6 hodín denne. 

Poobedný program je väčšinou vo vonkajších priestoroch (v závislosti od počasia). Sú to zvyčajne tímové, 

loptové hry, workshopy, tvorivé dielne.  

Večerný program obsahuje zvyčajne vyhodnotenie dňa, odovzdávanie a čítanie pošty, diskotéka, mini-disco 

show.  Animátori učia deti ľahké tance na známe aj menej známe pesničky. Pripravené majú pre deti hry, 

kvízy, talentovú súťaž aj rôzne vedomostné hry. 

Animátori môžu mať podľa dohody zodpovednosť aj za budenie detí, rozcvičku, bodovanie izieb, bodovanie 

stolov. Môžu tiež zorganizovať výlet, túru alebo sa na požiadanie učiteľa zúčastnia spoločného výletu. 

Animátori nepreberajú právnu zodpovednosť za detiv škole v prírode a lyžiarskom kurze.  

 

Naši animátori sú skúsení, zodpovedný a pravidelne absolvujú školenia zamerané na animačné programy. 

Každý animátor je pred nástupom na ŠVP alebo LK riadne pripravený na daný program, ktorý si škola 

vybrala. 

V prípade nespokojnosti alebo akéhokoľvek podnetu v súvislosti s animačným programom alebo jeho 

realizáciou Vás prosíme, aby ste nás ihneď kontaktovali, aby sme daný podnet bezodkladne riešili.  

 

Náklady animátorov ako napríklad vstupné majú animátori preplatené z OZ Loďka nádeje. 

Cena plného balička animačného programu (30 žiakov a viac) je 25 Eur na žiaka. 

Cena plného animačného programu (do 30 žiakov) je 30 Eur na žiaka  

V cene animčaného balička je zarhnutý materiál potrebný pre daný program (každý účastník dostane tričko, 

odmeny pre deti v súťažiach), náklady na animátorov a náklady spojené s programom a pobytom.  

Odmena pre učiteľov 50€    



Cena animačného balička len za animátora bez materiálu a odmien je 18 Eur na žiaka. Bez odmeny 

učiteľom. 

 

Všetky animačné programy, ktoré ponúkame máme overené v školách v prírode v školskom roku 

2016/2017 v starostlivo vybraných ubytovacích zariadeniach. Na našej web stránke nájdete fotografie zo 

škôl v prírode v školskom roku 2016/17 http://www.lodkanadeje.maweb.eu/svp-a-lk/ 

 

 

V prípade záujmu o Školu v prírode, Lyžiarsky kurz alebo animačný program kontaktujte emailom alebo 

telefonicky predsedu OZ Loďka nádeje. Následne si dohodneme osobné stretnutie. 

 

S radosťou pre Vás a Vaše deti  zabezpečíme zábavnú a originálnu Školu v prírode alebo Lyžiarsky kurz. 

Stačí si vybrať... 

 
Predseda OZ 

Tomáš Gargalik 

Mob: 0944960050 

Email: lodka.nadeje@gmail.com 

  

http://www.lodkanadeje.maweb.eu/svp-a-lk/
mailto:lodka.nadeje@gmail.com


 

 

 

 


