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CHATA HOMÔLKA 

 Je útulná chata turistického charakteru, v ktorej sa 
personál chaty príkladne stará o čistotu a výbornú 
stravu. Nachádza sa v rekreačnej oblasti Homôlka, 
známom centre zimnej  i letnej turistiky, ležiacom na 
rozmedzí Strážovských vrchov a Bielych Karpát, 
neďaleko rázovitej obce Valaská Belá.  
VÝHODA ZARIADENIA:  

Chata Homôlka, slúži len na detskú rekreáciu, teda počas škôl v prírode 
žiadne akcie iných vekových skupín neprichádzajú do úvahy a pre 
verejnosť je uzavretá.  
Areál zariadenia poskytuje dostatok priestoru na rôzne pohybové aktivity a hry v 
prírode, pričom o činnosti detí máte dokonalý prehľad. 
 
STRAVA A UBYTOVANIE: 

strava je podávaná 5x denne a je možné ju prispôsobiť aj pre 

vegetariánov, celiatikov, či diabetikov. Izby na 1 poschodí sú vybavené 

sprchami, WC sú spoločné na chodbe, izby na 2.poschodí majú WC 

a sprchy spoločné na chodbe.  Kapacita chaty je 127 lôžok. 

MOŽNOSTI VÝLETOV:                                            

VALASKÁ BELÁ - sklárske múzeum  

ČIČMANY - ľudová architektúra 

RAJECKÁ LESNÁ – drevený betlehem 

CENA POBYTU: 

169 € 
pobyt začína zväčša v pondelok obedom a končí v piatok obedom 

                                    +33 €  - za každý deň navyše 

CENA ZAHŔŇA: 

4x nocľah, 5x denne strava, obed v piatok,  pitný režim, animačný 

program, zdravotník, materiálne zabezpečenie – aparatúra, osvetlenie, 

športové potreby, na 15 detí pobyt  pre  pedagóga zdarma, pedagóg 

navyše platí za pobyt 120€ 
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PROGRAM:  

Štandardne sa deti v SORIKOŠKOLE doobeda učia pod vedením svojich 
pedagógov. Program v SORIKOŠKOLE je postavený tak, aby bol pre pedagógov 
oddychom a pre deti zážitkom. Prebieha pod vedením našich animátorov, ktorí 
pracujú so skupinou   cca 12-15 detí od 14.00 – 17.00 a večer od 18.00 – 21.00.  
V spolupráci s doc. PaedDr. Dankou Kollárovou s PF UKF Nitra sme do 
programu  v SORIKOŠKOLE zaradili LESNÚ PEDAGOGIKU – učenie hrou 
o lesnom ekosystéme, ktorej aktivity budú zabezpečovať lesní pedagógovia. 
Program každý rok obmieňame, pričom v ňom nechýbajú športové súťaže, hry 
zamerané na spoluprácu skupiny, poznávanie prírody, tvorivé dielne, tance, 
vychádzky, táborák, loptové hry, lukostreľba, vedomostné kvízy, tanečné 
koberce, diskotéka...  

 

TERMÍNY SORIKOŠKOLY: 

 

TURNUS TERMÍN TURNUS TERMÍN

1 22.5.-26.5. 5 18.9.-22.9.

2 29.5.- 2.6. 6 25.9.-29.9.

3 12.6.-16.6. 7 2.10.-6.10.

4 19.6.-23.6.

JAR 2023 JESEŇ 2023

 

 

Termíny, obsadenosť a prihlášku do SORIKOŠKOLY nájdete na: 

https://soriko.sk/sorikoskola.html 
 

 

 

   Ak sa rozhodnete pre pobyt v SORIKOŠKOLE, stačí  

1. Vyplniť prihlášku na  https://soriko.sk/sorikoskola.html 
2. Na základe prihlášky vypracujeme a podpíšeme zmluvu o pobyte 

3. ZÁLOHU ZA POBYT NEPLATÍTE–vyúčtovanie bude až počas pobytu 

https://soriko.sk/sorikoskola.html
https://soriko.sk/sorikoskola.html


 


