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Obsah
1. Fatransko-tatranská oblasť 
Fatransko-tatranská oblasť sa tiahne zo západného až na východné Slovensko. Tvoria ju jadrové 
pohoria a patria do nej nielen najmenšie veľhory sveta - Vysoké Tatry, do ktorých každoročne zavíta 
obrovské množstvo návštevníkov, ale aj mnohé iné pohoria, ktoré taktiež stoja za návštevu. Severná 
časť stredného Slovenska je našou najhornatejšou oblasťou, a tak niet divu, že je tu aj najväčšia kon-
centrácia lyžiarskych stredísk.

2. Slovensko-moravské Karpaty
Ako už vyplýva so samotného názvu, slovenská časť tejto horskej oblasti sa rozprestiera pozdĺž hraníc 
s Českou republikou. Celoročne tu môžete podniknúť kratšie či dlhšie turistické vychádzky, počas 
ktorých sa vám neraz naskytnú nádherné výhľady. Sklamaní nebudú ani milovníci horskej cyklistiky, 
na ktorých tu čaká nespočetné množstvo kvalitne značených cyklotrás. Aj vyznávači zimných športov 
sa tu majú na čo tešiť, z viacerých zjazdoviek a mnohých kilometrov tratí na bežecké lyžovanie si 
vyberie naozaj každý.

3. Slovenské stredohorie
Oblasť Slovenského stredohoria tvoria čarokrásne sopečné pohoria, ktoré akoby obkolesovali mesto 
Zvolen. Nájdete tu malebnú prírodu ako aj mesto  Banskú Štiavnicu, ktorá je spolu s technickými 
pamiatkami okolia zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Napriek tomu, že pohoria 
v tejto oblasti nepatria k našim najvyšším, počas zimy tu objavíte mnohé upravené bežecké trate, ako 
aj viaceré lyžiarske strediská. 

4. Slovenské Rudohorie
Slovenské rudohorie sa rozprestiera na strednom až juhovýchodnom Slovensku a ukrýva množstvo 
prírodných krás. K turisticky najpríťažlivejším častiam tejto oblasti rozhodne patrí Slovenský raj. No aj 
ostatné časti Slovenského Rudohoria majú návštevníkovi čo ponúknuť. V lete sa tu dajú robiť krásne 
turistické či cykloturistické vychádzky a v zime si tu z mnohých zjazdoviek či bežkárskych tratí určite 
vyberie každý milovník zimných športov. 

5. Stredné Beskydy
Stredné Beskydy, ktoré zaberajú rozsiahlu oblasť regiónov Orava a Kysuce na severnom Slovensku, 
sú obľúbeným miestom pre milovníkov aktívnej dovolenky či už v letnom alebo v zimnom období. 
Z mnohých turistických chodníkov sa v zime stanú trate na bežecké lyžovanie. Keďže sa jedná o pri-
hraničnú oblasť, tunajšie lyžiarske strediská si obľúbili aj českí a poľskí lyžiari.

6. Východné Beskydy
V severozápadnej časti východného Slovenska, na hranici s Poľskom, sa rozprestiera horská oblasť 
Východné Beskydy. Nádherné prírodné scenérie, mnohé kultúrne pamiatky, nespočetné kilometre  
turistických aj cyklistických chodníkov, či splavovanie Dunajca na pltiach spravili z tejto prihraničnej 
oblasti obľúbený cieľ výletov a dovoleniek nielen pre obyvateľov východného Slovenska. Počas zimy 
si v tejto oblasti prídu na svoje rodiny s deťmi, ale aj skúsení lyžiari. 

7. Nízke Beskydy
Krajinná oblasť Nízke Beskydy je situovaná v severovýchodnej časti Slovenska. Aj napriek tomu, že 
ukrýva mnoho zaujímavých turistických trás, vrcholov s úchvatnými, neraz kruhovými výhľadmi, ako 
aj nejeden minerálny prameň, stále patrí skôr k tým menej turisticky navštevovaným oblastiam. Aj 
zimnú dovolenku tu určite strávite v pokojnej atmosfére, nečakajú vás tu žiadne dlhé rady na vleky 
ani preplnené zjazdovky. 

8. Podhôľno-magurská oblasť 
Ide o pomerne rozsiahlu horskú oblasť, ktorá sa rozprestiera v severnej a severovýchodnej časti 
Slovenska. Zasahuje do regiónov Orava,  Spiš a Šariš, ktoré sú známe krásnou prírodou, ale aj mno-
hými významnými historickými či prírodnými pamiatkami. Mnohé turistické či cyklistické chodníky sa 
v zime premenia na trasy bežeckého lyžovania. Viaceré lyžiarske strediská sem každoročne prilákajú 
milovníkov zimných športov nielen zo Slovenska, ale aj z priľahlého Poľska.

9. Vihorlatsko-gutínska oblasť
Vihorlatsko-gutínska oblasť rozprestierajúca sa na východnom Slovensku patrí skôr k tým menej na-
vštevovaným horským oblastiam. Krásnu prírodu si tu môžete vychutnávať bez toho, aby vám v pä-
tách išiel dav turistov. Mnohé turistické a cyklistické chodníky sa počas zimy premenia na zaujímavé 
trate vhodné pre milovníkov bežkovania. Tunajšie zjazdovky, ktoré vyhľadávajú predovšetkým lyžiari 
z blízkeho okolia, sú vhodné pre rodiny s deťmi a začínajúcich lyžiarov.
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INFOTIP: Veľká Homoľa – rozhľadňa
Pred vyše desiatimi rokmi bola na vrchu Veľká homoľa (709 m n.m.) v Malých Karpatoch vybudovaná 20 met-
rov vysoká turistická rozhľadňa, z ktorej sa za dobrého počasia naskytá úžasný kruhový výhľad na panorámu 
Malých Karpát, Považského Inovca, Tríbeča, a za naozaj dobrej viditeľnosti aj na rakúske Alpy. Po hustej sieti 
turistických chodníkov je ľahko dostupná zo všetkých strán. Z autobusovej zastávky pri Zochovej chate sa 
sem po červenej turistickej značke dostanete približne za hodinu a po rovnakej značke z Pezinka za 3 hodiny. 
Z Modry sem vedie modrá značka a výstup vám zaberie asi 2 hodiny.

INFOTIP: Náučný chodník Súľovské skaly
Súľovské skaly patria k najznámejším skalným mestám a zároveň k najstarším prírodným 
rezerváciám na Slovensku. Okružná trasa náučného chodníka dlhá 7,5 km je vhodná 
aj na zimnú turistiku. Začína aj končí v Súľovskej tiesňave pri parkovisku pred chatou 
Súľovčanka. Vedie cez najzaujímavejšiu časť NPR Súľovské skaly a má 17 informačných 
panelov. Prevýšenie trasy dosahuje 290 metrov, vedie lesom, a treba na nej prekonať dre-
vené schody či železné rebríky. Počas túry sa vám odkryjú krásne výhľady, a prestávku si 
môžete urobiť napríklad na zrúcanine hradu Súľov. 

Fatransko 
– tatranská oblasť ĎALŠIE LYŽIARSKE STREDISKÁ 

Malé Karpaty
1. PEZINSKÁ BABA     
Na hrebeni Malých Karpát, len 12 km od vinárskeho mesta Pezinok, sa v nadmor-
skej výške 403 až 595 metrov rozprestiera lyžiarske stredisko Pezinská Baba, kto-
ré si obľúbili predovšetkým milovníci zimných športov zo západného Slovenska. 
Nájdete tu celú škálu lyžiarskych terénov, z ktorých si určite vyberú začiatočníci, ale 
aj skúsení lyžiari či snowboardisti.  Samozrejmosťou je bufet, ski servis, požičovňa 
či škola lyžovania. Nachádza sa tu tiež sánkarskú dráhu a trate pre bežecké lyžo-
vanie s dĺžkou 1, 2 a 5 km. 

Považský Inovec
2. SKI BEZOVEC       
Lyžiarske stredisko Bezovec je situované v pohorí Považský Inovec približne 20 km 
od kúpeľného mesta Piešťany. Pomenované je podľa rovnomenného vrchu a jeho 
zjazdovky, ktoré sú vhodné pre všetky kategórie lyžiarov a snowboardistov, sa roz-
prestierajú v nadmorskej výške 460 až 748 metrov. Súčasťou lyžiarskeho strediska 
je aj snowpark s prekážkami. Pre milovníkov zimných športov poskytuje stredisko 
naozaj kompletné doplnkové služby. Malá Fatra

4. SNOWLAND VALČIANSKA DOLINA            
Športovo – rekreačné stredisko sa nachádza na úpätí Lúčanskej časti pohoria 
Malá Fatra vo Valčianskej doline necelých 12,5 km od mesta Martin. Moderné 
stredisko ponúka kvalitne upravené zjazdovky ľahkej a strednej náročnosti. Na-
chádza sa v nadmorskej výške 510 až 830 metrov a je ideálne na rodinnú lyžo-
vačku. Nájdete tu reštaurácie, turisticko-informačnú kanceláriu, prírodné klzisko 
a množstvo ďalších služieb. 

5. VRÁTNA FREE TIME ZONE                
Obľúbené lyžiarske stredisko sa nachádza v čarokrásnej Vrátnej doline a ponúka 
špičkové športové vyžitie pre začiatočníkov, ale  aj skúsených lyžiarov či snowboar-
distov. Na svoje si tu prídu aj vyznávači bežkovania, skialpinizmu či extrémneho ly-
žovania. Toto 5 hviezdičkové stredisko leží vo výške 600 až 1708 m n. m. a ponúka 
naozaj komplexné služby. Parkovanie je v celom areáli bezplatné. 

Zochova chata
V obklopení krásnej prírody Malých Kar-
pát, asi 15 km od vinárskeho mestečka 
Modra, sa v turistickej lokalite Zochova 
chata nachádza rovnomenné lyžiarske 
stredisko. Jeho dve zjazdovky, na ktorých 
garanciu snehu zabezpečuje snehové 
delo, sú určené predovšetkým pre začínaj-
úcich lyžiarov a rodiny s malými deťmi.

www.lkbaba.sk

SkiCentrum Kálnica
Napriek nižšej nadmorskej výške si toto ly-
žiarske stredisko ležiace v pohorí Považský 
Inovec asi 10 km od Nového Mesta nad 
Váhom aj vďaka umelému zasnežovaniu, 

GPS: 48°20‘55.17‘‘N   17°11‘26.07‘‘E 
www.lkbaba.sk

GPS: 48°39‘58.23‘‘N   17°57‘45.73‘‘E
www.skibezovec.sk                                                             

GPS: 49°00‘53.72‘‘N   18°48‘31.81‘‘E
www.snowland.sk

GPS: 49°13‘45.07‘‘   N 19°2‘09.16‘‘E
www.vratna.sk
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Strážovské vrchy
3. ČIČMANY         
V čarokrásnej prírode CHKO Strážovské Vrchy, v južnej časti Rajeckej doliny sa pri 
obci Čičmany v nadmorskej výške 650 až 973 metrov rozprestiera rovnomenné 
lyžiarske stredisko, ktoré je priam stvorené pre rodinnú dovolenku. Počas lyžiarskej 
sezóny je tu  k dispozícií požičovňa, ski servis, úschovňa, inštruktori lyžovania a sa-
mozrejme bufet s občerstvením. Na vyznávačov bežeckého lyžovania tu čakajú 2 
značené bežecké okruhy.

GPS: 48°57‘06.98‘‘N   18°31‘19.29‘‘E   
www.cicmany-ski.sk                                                         

5

či možnosti večerného lyžovania, obľúbilo 
mnoho rekreačných lyžiarov a snowboar-
distov zo širokého okolia. Zaujímavosťou 
strediska je BikeCentrum Kálnica s celoroč-
nou prevádzkou, ktoré je jeho súčasťou. 

 www.skicentrumkalnica.sk                                                 

Poruba pri Prievidzi
Lyžiarske stredisko Poruba sa nachádza 
v rovnomennej obci asi 12 kilometrov 
od Prievidze a 9 kilometrov od kúpeľné-
ho mesta Bojnice, ktoré ukrývajú peknú 
ZOO a ešte krajší zámok. Toto menšie 
lyžiarske stredisko s tromi vlekmi a sieťou 
chodníkov vhodných na bežecké lyžova-
nie sa ukrýva v Strážovských vrchoch a je 
vhodné predovšetkým pre rekreačných 
lyžiarov a rodiny s deťmi.

 www.infoglobe.sk

Ski Mojtín
Lyžiarske stredisko Ski Mojtín sa nachádza 
v podhorskej obci Mojtín v www.infoglobe.
sk/kraje/europa/slovenska-republika/
trenciansky-kraj/CHKO Strážovské vrchy. 
Jeho zjazdovky s celkovou dĺžkou vyše 
7 km sa nachádzajú na severných sva-
hoch v nadmorskej výške 697 až 942 
metrov a sú vhodné pre všetky kategórie 
lyžiarov.  Z vrchnej časti strediska je pekný 
výhľad na Javorníky a Malú Fatru. Stredis-
ko poskytuje všetky štandardné doplnko-
vé služby ako aj možnosť bežkovania.

www.infoglobe.sk
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Fatransko 
– tatranská oblasť
6. WINTER PARK MARTINKY                     
Priamo nad mestom Martin v nadmorskej výške 1150 až 1456 metrov sa nachádza 
lyžiarske stredisko Martinky. Výborné lyžiarske trate rôznych náročností situované 
v nádhernej prírode Malej Fatry sú vhodné predovšetkým pre rodiny s deťmi, avšak 
aj snowboardisti si v tunajšom snowboardparku prídu na svoje. Bezplatné wifi pri-
pojenie, ski-servis, požičovňa lyží a snowboardov, bufety, reštaurácie či ubytovanie 
priamo v lyžiarskom areáli sú samozrejmosťou. 

GPS: 49°5‘33.34‘‘   N 18°50‘06.9‘‘E
www.martinky.com
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Veľká Fatra
7. JASENSKÁ DOLINA         
Lyžiarske stredisko ležiace v rovnomennej doline na turčianskej strane Veľkej Fatry 
sa nachádza 12 km od mesta Martin v nadmorskej výške 540 až 770 metrov. Roz-
prestierajú sa tu 2 lyžiarske lokality a to Kašová a Lehota. Lyžiarske svahy na Ka-
šovej sú vhodné pre menej náročných aj pokročilejších lyžiarov, naopak lyžiarske 
terény v lokalite Lehota sú vhodné pre náročnejších lyžiarov. Okolie ponúka ideálne 
podmienky pre bežecké lyžovanie. Okrem štandardných služieb tu môžete využiť aj 
prírodné klzisko, jazdu na koni, či saniach. 

Nízke Tatry
9. JASNÁ                   
Najväčšie stredisko zimných športov na Slovensku sa rozprestiera v NP Nízke Tatry 
na severných a južných svahoch Chopka v nadmorskej výške  860 až 2004 metrov. 
Areály Chopok juh a Chopok sever sú od roku 2007 prepojené vlekmi a od tohto-
ročnej zimnej sezóny ich spájajú aj dve nové moderné lanovky. V stredisku, ktoré 
poskytuje snáď všetky služby, ktoré si môžu milovníci zimných športov priať, sa 
nachádza vyše 45 km zjazdoviek všetkých stupňov náročnosti. Počas celej sezóny 
sa tu koná množstvo rôznych podujatí. Samozrejmosťou sú snowpark, freeridové 
zóny a trate pre bežkárov.  

8. SKI PARK RUŽOMBEROK – MALINÔ BRDO           
Na dolnom Liptove na úpätí Veľkej Fatry sa nachádza lyžiarske stredisko, ktorého 
vstupnou bránou je ružomberská mestská časť Hrabovo. 8 zjazdoviek všetkých 
stupňov náročností s celkovou dĺžkou 12 km sa rozprestiera v nadmorskej výške 
545 až 1209 metrov. Sú tu výborné možnosti pre lyžovanie, snowboardovanie aj 
skialpinizmus. Stredisko pre návštevníkov ponúka komplexné služby. Milovníci bež-
kovania si tu tiež prídu na svoje. 

10. PARK SNOW DONOVALY               
Jedno z najväčších a najlepšie vybavených lyžiarskych stredísk na Slovensku leží  
neďaleko Banskej Bystrice v nadmorskej výške 915 až 1402 metrov. Pozostáva z 2 
častí. Zjazdovky na Novej holi (vrch Zvolen) sú vhodné skôr pre skúsených lyžiarov, 
na rodinnú lyžovačku je zas vhodnejšia časť Záhradište. Nájdete tu viac ako 11 km 
upravovaných zjazdoviek, ale tiež terény na freeriding , či jumpovanie s množstvom 
railov a prekážok. Tí odvážnejší tu majú možnosť vyskúšať si paragliding.

11. SKI CENTRUM MÝTO POD ĎUMBIEROM                  
Lyžiarske stredisko sa nachádza pri rovnomennej obci na severných svahoch pred-
horia Nízkych Tatier, pri hlavnom cestom ťahu z Banskej Bystrice smerom na Po-
prad. Zo zjazdoviek s celkovou dĺžkou 2,5 km si vyberú nielen zdatní lyžiari, ale tiež 
rodiny s deťmi či úplní začiatočníci. K doplnkovým službám už dnes neodmysliteľ-
ne patria bufety, reštauračné zariadenie, lyžiarska škola, či požičovňa a ski servis. 
Samozrejmosťou je aj bezplatné parkovisko. 

12. TÁLE                              
Neďaleko Brezna sa v NP Nízke Tatry v nadmorskej výške 650 až 870 metrov roz-
prestiera lyžiarske stredisko Tále, ktoré je svojimi zjazdovkami aj poskytovanými 
službami ideálne na rodinnú lyžovačku. Zjazdovky rôznej obtiažnosti sú vhodné 
pre začiatočníkov, ale aj pre skúsených lyžiarov. Milovníci bežkovania môžu využiť 
okružnú bežeckú trať v areáli zasneženého golfového ihriska s dĺžkou 6,5 km. Deti 
sa zas môžu vyblázniť počas jazdy na nafukovacích kolesách - na snowtubingu. 

13. SKI CENTRUM OPALISKO                         
Lyžiarske stredisko Opalisko sa nachádza v Nízkych Tatrách v srdci Liptova nad 
obcou Závažná Poruba. Jeho zjazdovky ležia v nadmorskej výške 640 až 1 030 
metrov na úpätí vrchu Poludnica. Na svoje si tu prídu nielen zdatní lyžiari, ale aj 
začiatočníci či deti, na ktoré tu čaká detský areál. Súčasťou strediska je sánkarská 
dráha, prírodné klzisko a bežecký areál s osvetlením. Upravené zjazdovky a všetky 
štandardné služby vám zaručia kvalitnú lyžovačku.

GPS: 49°00‘46.46‘‘   N 19°00‘37.93‘‘E    
www.jasenskadolina.sk

GPS: 48°55‘28.25“N   19°36‘09.48“E 
(Chopok juh)  
GPS: 48°58‘03.85“N   19°34‘48.73“E  
(Chopok sever) 
www.jasna.sk                                                        

GPS: 49°4‘10.61‘‘   N 19°16‘21.74‘‘E
www.skipark.sk

GPS: 48°52‘38.02‘‘N   19°13‘29.50‘‘E 
www.parksnow.sk

GPS: 48°50‘46.79‘‘N   19°37‘17.22‘‘E
www.skicentrummyto.eu

GPS: 48°52‘04.22‘‘N   19°35‘34.78‘‘E
www.tale.sk                                                                           

GPS: 49°02‘41.23‘‘N   19°38‘26.13‘‘E 
www.opalisko.sk                                                                
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ĎALŠIE LYŽIARSKE STREDISKÁ 
Skiarena Fačkovské sedlo
Fačkovské sedlo tvoriace prirodzenú 
hranicu medzi Strážovskými vrchmi a Lú-
čanskou Malou Fatrou ukrýva športovore-
kreačné stredisko, ktoré disponuje štyrmi 
vlekmi, z toho jedným detským. Na ľah-
kých, stredne náročných, ale aj ťažkých 
zjazdovkách si prídu na svoje všetky kate-
górie lyžiarov. Nachádzajú sa tu aj freeri-
dové zóny a trate pre bežkárov. 

www.skiarena-fackovskesedlo.sk

Šport centrum Lučivná SKI
Medzi obcami Párnica a Zázrivá sa nachá-
dza lyžiarske stredisko, ktoré sa môže po-
pýšiť najstrmšou zjazdovkou na Slovensku. 
Okrem tejto zjazdovky sa tu nachádzajú aj 
trate pre začínajúcich až pokročilých lyžia-
rov. Jedna lanovka a štyri vleky, z toho dva 
detské, vám zabezpečia plynulú lyžovačku 
bez zbytočného čakania v rade.  

www.slovakiainn.sk

SKI Turecká – Krížna
Vo Veľkej Fatre necelých 18 km od Banskej 
Bystrice sa nachádza zimné stredisko ide-
álne pre lyžovanie, snowboarding, skialpi-
nizmus, freeriding či sánkovanie. Stredisko 
disponuje 6 vlekmi a zjazdovkami rôznych 
náročností. Návštevníci okrem služieb poži-
čovne lyží, lyžiarskej školy, či bufetov majú 
možnosť využiť tiež večerné lyžovanie.  

www.skiturecka.sk
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OK zdravieOK zdravie
prírodné produkty pre vaše zdravieprírodné produkty pre vaše zdravie

EKOKVALIT s.r.o. • Novohradská 36 • 990 01 Veľký Krtíš
Mob.: 0905 857 019 • e-mail: ekokvalit@ekokvalit.com • www.ekokvalit.com

ĎALŠIE LYŽIARSKE STREDISKÁ 
Ski centrum Bačova Roveň
Lyžiarske stredisko Bačova roveň leží 
v Nízkych Tatrách v blízkosti Vyšnej Boce, 
ktorá je známa ľudovými prvkami. Náv-
števníci tu nájdu 3 vleky a 3 zjazdovky 
s umelým zasnežovaním, ktoré ponúkajú 
kvalitnú lyžovačku pre všetky kategórie 
lyžiarov. Vo vybrané dni je tu možnosť ve-
černého lyžovania. Pravidelne sa tu kona-
jú aj medzinárodné preteky v slalome či 
zjazdovom lyžovaní.

www.bacovaroven.sk

Selce- Čachovo
Lyžiarske stredisko Čachovo sa nachádza 
pri obci Selce asi 10 km od Banskej Bys-
trice v príjemnom prostredí Selčianskej 
doliny v Nízkych Tatrách. Nájdete tu ľahké 
a stredne náročné zjazdovky s umelým 
zasnežovaním a celkovou dĺžkou 1,5 km, 
prírodné klzisko a 25 km udržiavaných 
tratí pre bežkárov. Stredisko ponúka aj 
večerné lyžovanie. 

www.selce-cachovo.sk

Čertovica STIV
Stredisko Čertovica STIV sa nachádza 
v sedle Čertovica, ktorým vedie hlavná 
turistická magistrála prebiehajúca celým 
hrebeňom Nízkych Tatier. Na južnej stra-
ne dvojvrcholu Rovienky – Lajštroch sú 2 
vleky, ktoré ponúkajú skvelú lyžovačku na 
umelo zasnežovaných zjazdovkách stred-
nej a ľahkej obtiažnosti.

www.certovica.sk 

Ski centrum Čertovica 
– Čertova svadba
Druhým, o čosi väčším lyžiarskym stredis-
kom v sedle Čertovica, je Ski centrum Čer-
tovica rozprestierajúce sa na severných 
svahoch Čertovej svadby. Sú tu výborné 
podmienky nielen na klasické lyžovanie 
a snowboardovanie, ale aj na bežkovanie, 
lyžiarsku turistiku a skialpinizmus. 

www.infoglobe.sk

Javorovica – Liptovský Ján
Lyžiarske stredisko Javorovica sa nachá-
dza na úpätí severných svahov Nízkych 
Tatier v obci Liptovský Ján, ktorá je známa 
hlavne vďaka kúpeľom. Na upravovaných 
zjazdovkách s umelým zasnežovaním si 
prídu na svoje lyžiarski „fajnšmekri“, ale 
aj úplný začiatočníci. Stredisko ponúka aj 
večerné lyžovanie, ski servis, školu lyžo-
vania či bufet priamo na svahu.

www.skiliptovskyjan.sk
 
Ski Park Liptovská Teplička
Na severných svahoch východnej časti 
Nízkych Tatier leží na okraji rovnomen-
nej obce lyžiarske stredisko Liptovská 
Teplička, ktoré je vhodné predovšetkým 
na rodinnú dovolenku. Nájdete ho oproti 
Vikartovskému mlynu. Vo vybrané dni po-
núka aj večerné lyžovanie.

www.liptovskateplicka.sk

Lyžiarsky areál Za Štartom
Toto malé lyžiarske stredisko je vhodné 
pre rodiny s deťmi, začiatočníkov, nená-
ročných lyžiarov či lyžiarske výcviky. Na-
chádza sa v okrajovej časti Liptovského 
Jána v predhorí Nízkych Tatier. Lyžiarsky 
vlek a zjazdovka sú dlhé 400 metrov 
a cena lyžiarskeho lístka je tu viac ako 
priaznivá. 

www.zastartom.webnode.sk

Ski centrum Žiarce
Na Liptove v blízkosti obce Pavčina Le-
hota sa pri vstupe do Demänovskej do-
liny na úpätí Nízkych Tatier rozprestiera 
ski centrum Žiarce. Svahy všetkých 
stupňov náročnosti má orientované na 
sever. V stredisku môžete využiť snowbo-
ardpark, snowtubing, večerné lyžovanie 
a jeho okolie je vhodné na bežkovanie.

www.ziarce.sk

Pod Gindurou 
– Pohorelská Maša
Na rozhraní medzi Nízkymi Tatrami a Slo-
venským Rudohorím sa pri obci Poho-
relá na severnom svahu vrchu Gindura 
rozprestiera menšie lyžiarske stredisko 
s dvoma vlekmi. Jeho ľahké a stredne ná-
ročné zjazdovky sú vhodné pre rekreač-
ných lyžiarov ale aj rodiny s deťmi. V okolí 
sa nachádzajú viaceré trasy vhodné na 
bežkovanie.

www.infoglobe.sk

Šachtičky
Asi 10 kilometrov severne od Banskej 
Bystrice sa na svahoch Pánskeho dielu, 
čo je najzápadnejší kopec Nízkych Tatier, 
rozprestiera stredisko Šachtičky. Jeho 
terény sú vhodné na výkonnostné ale aj 
rekreačné lyžovanie. Na 7 zjazdovkách 
rôznej náročnosti so štyrmi vlekmi a det-
ským lanovým vlekom si prídu na svoje 
všetci nadšenci zimných športov, okolie 
je vhodné pre bežkárov.

www.skisachticky.sk

Ski centrum Kubašok
Moderný lyžiarsky areál je od obce Spiš-
ské Bystré vzdialený len 700 metrov . Po-
núka viaceré zjazdovky ľahkej obtiažnosti 
vhodné predovšetkým pre rodiny s deťmi 
a školské lyžiarske zájazdy. Leží v Níz-
kych Tatrách pod úpätím vrchu Kráľova 
hoľa a jeho okolie je priam predurčené 
na rôzne túry na bežkách, konských po-
vozoch, či pešie výlety. Stredisko ponúka 
aj možnosť večerného lyžovania.

www.kubasok.sk

Ski Telgárt
Ski centrum Telgárt leží za rovnomennou 
obcou Telgárt v prekrásnej horehronskej 
prírode v údolí medzi Nízkymi Tatrami, 
Slovenským rajom a Slovenským Rudo-
horím, priamo pod úpätím Kráľovej hole. 
Jeho zjazdovky sú vhodné pre všetky 
kategórie lyžiarov a snowboardistov, 
v okolí si zas prídu na svoje vyznávači 
bežkovania. 

www.skitelgart.sk

Fatransko 
– tatranská oblasť
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INFOTIP: Múzeum Oravskej dediny 
Situované je v nádhernom horskom prostredí Západných Tatier v časti Roháče. Rozprestiera 
sa v závere obce Zuberec v lokalite Brestová a pre verejnosť je otvorené počas celého roka. 
Viac ako 50 stavieb je tu rozmiestnených do piatich celkov (Dolnooravský rínok, Zamagurská 
ulica, Goralské lazy, kostol svätej Alžbety s cintorínom a márnicou, Mlynisko), ktoré predstavu-
jú sídelné a kultúrne osobitosti jednotlivých oblastí regiónu Oravy. Pre návštevníkov je počas 
celého roka pripravených mnoho zaujímavých podujatí ako napr.: večerné prehliadky s lam-
pášmi, ľudové zvyky, Podroháčske folklórne slávnosti či tradičný oravský jarmok.

INFOTIP: Rainerova chata
Pred vyše desiatimi rokmi bola na vrchu Veľká homoľa (709 m n.m.) v Malých Karpatoch vybudovaná 20 met-
rov vysoká turistická rozhľadňa, z ktorej sa za dobrého počasia naskytá úžasný kruhový výhľad na panorámu 
Malých Karpát, Považského Inovca, Tríbeča, a za naozaj dobrej viditeľnosti aj na rakúske Alpy. Po hustej sieti 
turistických chodníkov je ľahko dostupná zo všetkých strán. Z autobusovej zastávky pri Zochovej chate sa 
sem po červenej turistickej značke dostanete približne za hodinu a po rovnakej značke z Pezinka za 3 hodiny. 
Z Modry sem vedie modrá značka a výstup vám zaberie asi 2 hodiny.

Fatransko 
– tatranská oblasť

Západné Tatry
14. SKI ORAVICE            
V regióne Orava v obci Oravice, ktorá je zasadená do krásneho prostredia Západ-
ných Tatier, sa v nadmorskej výške 785 až 1055 metrov nachádza lyžiarske stredis-
ko Ski Oravice, ktorého zjazdovky uspokoja nielen náročných lyžiarov, ale vhodné 
terény tu nájdu aj začiatočníci či rodiny s deťmi. Návštevníkom sa tu ponúka pre-
pojenie aktívneho pohybu na zjazdovkách či bežkárskych tratiach s uvoľňujúcim 
relaxom v bazénoch s geotermálnou vodou v Meander Parku Oravice.

Belianske Tatry
19. SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR     
Lyžiarske stredisko patrí medzi najväčšie strediská vo Vysokých Tatrách, aspoň 
čo sa týka prepravnej kapacity. Od mesta Poprad je vzdialené 39 km. Zjazdov-
ky sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých lyžiarov. Nadmorská výška sa 
pohybuje od 967 do 1057 metrov. Lyžiarska škola, ubytovanie priamo v are-
áli, či bezplatné parkovisko je len zlomok toho, čo lyžiarske stredisko ponúka 
návštevníkom. 

Vysoké Tatry
16. ŠTRBSKÉ PLESO                      
Lokalitu Vysokých Tatier, v ktorej sa nachádza toto lyžiarske stredisko, pozná asi 
väčšina z nás vďaka prírodnému unikátu Štrbskému plesu. Stredisko ponúka skve-
le upravené trate všetkých náročností a služby vyššieho štandardu. Rozprestiera 
sa v nadmorskej výške 1400 až 1840 metrov, čo mu zabezpečuje pomerne dlhú 
trvácnosť prírodného snehu. Milovníci adrenalínu sa môžu vyblázniť v snowparku, 
alebo si užiť výhľad z vtáčej perspektívy počas paraglidingu. 

GPS: 49°18‘04.74“N   19°44‘52.01“E                                   
www.meanderskipark.com

GPS: 49°16‘16.44“N   20°13‘33.23“E
www.strednica.sk

GPS: 49°07‘42.73‘‘N   20°03‘37.08‘‘E
www.vt.sk  
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15. ROHÁČE SPÁLENÁ            
V doline pod Salatínmi v prekrásnom prostredí Západných Tatier sa v nadmorskej 
výške 1090 až 1460 metrov rozprestiera známe lyžiarskeho strediska Roháče Spá-
lená, ktoré mnohí poznajú aj ako Zverovka. Zjazdovky v stredisku poskytujú opti-
málne podmienky pre všetky  výkonnostné kategórie lyžiarov a snowboardistov. 
Súčasťou strediska je aj alpinistická free zóna, snowboard park, stravovacie služby, 
požičovňa výstroje, ski servis či škola lyžovania a snowboardingu. 

17. LOPUŠNÁ DOLINA         
Stredisko sa nachádza len 3 kilometre od mesta Svit v Prešovskom kraji  v nadmor-
skej výške 746 až 1 024 metrov. Skicentrum tvoria tri samostatné lyžiarske areály 
(Lopušná dolina Skichem - univerzálna ponuka svahov, Lopušná dolina Skitatry - 
náročná zjazdovka a Snowpark Lučivná - menej náročné terény). Skipass vám stačí 
ale iba jeden.  Ponuka služieb je pestrá. Parkovanie je zdarma. 

18. TATRANSKÁ LOMNICA       
Približne 6 km od Smokovca sa nad obcou Tatranská Lomnica v NP Vysoké Tatry 
na úpätí Lomnického štítu nachádza špičkové lyžiarske stredisko, ktoré sa skladá 
so 4 lyžiarskych areálov a to: Lomnické sedlo, Čučoriedky, Štart Tatranská Lom-
nica a Jamy. Naše najvyššie položené lyžiarske stredisko s nadmorskou výškou 
od 886 do 2189 metrov ponúka zjazdovky všetkých náročností, dokonca sa môže 
pochváliť aj jednou z najstrmších zjazdoviek na Slovensku. Zo Skalnatého Plesa sa 
dá dostať až na Lomnický štít (2632 m n. m.). 

GPS: 49°14‘18.97“N   19°42‘48.83“E 
www.tatrawestsro.sk                                                                 

GPS: 49°02‘24.86‘‘N   20°09‘31.00‘‘E
www.skitatry.sk

GPS: 49°09‘57.91“N   20°16‘10.92“E
www.vt.sk
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1 Relax hotel Sojka***
Malatíny 104
032 15 Malatíny
Tel.:  +421 44 547 56 56, 

+421 948 044 391
www.sojka.eu

Penzión 
Jánošíkov dvor
Malá Petrová 8
027 05 Zázrivá
Tel.:  +421 907 826 250
www.janosikovdvor.sk

Penzión Javorina
Čičmany 269
013 15 Čičmany
Tel.:  +421 905 611 145
www.penzionjavorina.sk

ATRAKCIA: 18 - jamkové ihrisko 
1. Adventure Golf Zázrivá 
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Výroba a provoz webových stránek a aplikací
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ĎALŠIE LYŽIARSKE STREDISKÁ 
Milotín 
V Západných Tatrách v obci Zuberec, 
ktorá je vyznávačom zimných športov, ale 
aj turistom dobre známa, ležia hneď dve 
lyžiarske strediská. Zjazdovky areálu Mi-
lotín, ktoré sú situované v centrálnej časti 
obce, ponúkajú kvalitnú rodinnú lyžovač-
ku s možnosťou večerného lyžovania. 
Stredisko je vybavené umelým zasnežo-
vaním, požičovňou lyžiarskej ako aj snow-
boardovej výstroje, lyžiarskou školou, ski 
servisom,  a samozrejme bufetom.

www.zuberec.sk

Janovky
V Západných Tatrách na začiatku obce 
Zuberec v smere od Habovky sa nachá-
dza ďalšie lyžiarske stredisko, ktoré si ob-
ľúbilo mnoho vyznávačov zimných špor-
tov. Ponúka kvalitne upravené a v prípade 
potreby umelo zasnežované zjazdovky 
vhodné pre všetky kategórie lyžiarov aj 
snowboardistov. Samozrejmosťou je aj 
večerné lyžovanie, či všetky štandardné 
služby dobre vybaveného strediska. Oko-
lie Zuberca poskytuje mnoho kilometrov 
bežkárskych tratí.

www.janovky.sk

Žiar – Dolinky
Dve denne upravované zjazdovky lyžiar-
skeho areálu Žiar - Dolinky, z ktorých jed-
na je mechanicky zasnežovaná a osvet-
lená pre večerné lyžovanie, sú situované 
v závere obce Žiar v Západných Tatrách. 
Vďaka ľahkej náročnosti zjazdoviek si 
stredisko obľúbili predovšetkým rodiny 
s deťmi, začiatočníci či rekreační lyžiari. 
V areáli je počas sezóny v prevádzke bu-
fet, ski servis a lyžiarska škola.

www.dolinky.szm.com

Račkova dolina
Lyžiarske stredisko Račkova dolina sa 
nachádza na južnej strane Západných 
Tatier v rovnomennej turisticky mimoriad-
ne atraktívnej 9 kilometrov dlhej doline. 
Návštevníkom je k dispozícií 750 metrová 
zjazdovka, a pre najmenších 100 metrov 
dlhý detský vlek. Okolie je vhodné na be-
žecké lyžovanie či turistiku. 

www.hotelakademik.sk

Ski Taja 
– Tatranská Javorina
Menšie lyžiarske stredisko sa nachádza 
v obci Tatranská Javorina, v severnej časti 
Vysokých Tatier. Stredisko dosahuje nad-
morskú výšku 1020 až 1150 metrov a je 
len 3 kilometre od hraníc s Poľskom. Vďa-
ka dobrým podmienkam je stredisko ide-
álnym miestom pre rodinnú dovolenku. Na 
troch vlekoch sa takmer nikdy nečaká.

www.infoglobe.sk

Štart Kežmarok
Menšie lyžiarske stredisko sa nachádza 
priamo na okraji mesta Kežmarok. Ponú-
ka dobrú lyžovačku pre menej náročných 
lyžiarov na dvoch zjazdovkách s umelým 
zasnežovaním. Nakoľko stredisko obklo-
puje lesný porast, je vhodné aj na príjem-
né prechádzky či bežecké lyžovanie. 

www.hotelstart.sk

Starý Smokovec – Hrebienok 
a Jakubková lúka
Na východe Slovenska v Starom Smokovci 
priamo v NP Vysoké Tatry ležia dva lyžiar-
ske areály: Hrebienok a Jakubkova lúka. 
Lyžiarsky areál Hrebienok leží na svahu 
pod Slavkovským štítom, no v súčasnosti 
je mimo prevádzky. Areál Jakubkova lúka 
je situovaný priamo pri hoteloch Starého 
Smokovca. Oba areály sú vhodné pre rodi-
ny s malými deťmi či lyžiarov začiatočníkov.

www.vt.sk  

Skicentrum Strachan 
Jedinečnú lyžovačku v lone Spišskej Magury 
a Belianskych Tatier si môžu vyznávači zim-
ných športov užiť v hornej časti obce Ždiar 
v stredisku Strachan. Na zjazdovkách s tro-
ma vlekmi sa dá lyžovať aj večer pri umelom 
osvetlení. Bezplatné parkovanie , detské pre-
liezačky, reštaurácie, bufety dokonca well-
ness služby obohatia pobyt v tejto oblasti. 

www.penzionstrachan.sk/skicentrum

Fatransko 
– tatranská oblasť
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Slovensko-moravské 
Karpaty 
INFOTIP: Veľký Javorník

Pokiaľ aj vy patríte k milovníkom prírody, ktorým nerobí problém ani zimná turistika a radi 
si odnesú to najnutnejšie na pleciach, čiže termosku s čajom, niečo pod zub a pre istotu 
aj nejaké náhradné oblečenie, tak hrebeňovú túru na najvyšší vrch Javorníkov - na Veľký 
Javorník (1072 m n. m.), vám vrelo odporúčame. Keďže leží blízko štátnej hranice s Čes-
kou republikou, dostať sa naň môžete z oboch strán. Dobrým východiskovým bodom je 
napr. Horský hotel Portáš situovaný na hranici Slovenska a Čiech, z ktorého až na vrchol 
vedie červená turistická značka.

Biele Karpaty
1. SKI LAND STARÁ MYJAVA               
Ski Land Stará Myjava sa nachádza neďaleko miest Stará Turá a Myjava v chrá-
nenej krajinnej lokalite v pohorí Biele Karpaty v nadmorskej výške 460 až 550 
metrov. Lyžovačku si tu užijú predovšetkým rodiny s deťmi a rekreační lyžiari, 
na ktorých tu čaká široká škála doplnkových služieb ako napr. bufety, ski servis 
a požičovňa či parkovisko priamo pri svahu. V okolí sa nachádzajú viaceré bežec-
ké stopy rôznej dĺžky i náročnosti.

Štiavnické vrchy
1. SALAMANDRA RESORT                               
Pomerne nové lyžiarske stredisko, ktoré si však už našlo svojich stálych zákazníkov 
a každý rok k nim pribúdajú ďalší, sa nachádza v nádhernej prírode Štiavnických 
vrchov, len na skok od historicky významného mesta Banská Štiavnica. Stredne ná-
ročná zjazdovka bez veľmi strmých úsekov rozprestierajúca sa v nadmorskej výške 
579 až 850 metrov poteší nielen skúsených lyžiarov, ale aj začiatočníkov. Okrem 
štandardných doplnkových služieb tu môžete využiť aj snowtubingovú dráhu.   

Javorníky
2. SKI MAKOV                   
Lyžiarske stredisko Ski Makov leží 2 km od rovnomennej obce v Žilinskom kraji 
na rozhraní Javorníkov a Kysuckých Beskýd v nádhernej prírode CHKO Kysuce 
v nadmorskej výške 660 až 948 metrov. Vyhľadávajú ho hlavne rodiny s deťmi, 
lebo má široké zjazdovky ľahkej a strednej obtiažnosti s celkovou dĺžkou okolo 
6 km a detský lanový vlek. Okrem bežných služieb tu nájdete aj snowpark, detský 
ski fun park, snowtubing a v obci klzisko. Bežkári sa tu môžu napojiť na bežeckú 
trať po hrebeni Javorníkov.

3. SKI ČERTOV                      
Lyžiarske stredisko Ski Čertov sa nachádza na slovensko-moravskom pohraničí 
neďaleko obce Lysá pod Makytou. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 600 až 
900 metro v pohorí Javorníky, ktoré je súčasťou CHKO Kysuce. Zjazdovky s cel-
kovou dĺžkou 5,4 km sú vhodné pre  všetky kategórie lyžiarov. Najmenší lyžiari 
môžu využiť detský lanový vlek. V areáli sa nachádza bufet, lyžiarsky servis, 
požičovňa lyžiarskej výstroje a lyžiarska škola. Okolie je vhodné na bežecké 
lyžovanie.

GPS: 48°49‘17.23“N   17°36‘04.99“E 
www.skiland.sk 

GPS: 48°27‘33.74‘‘N   18°51‘10.45‘‘E
www.salamandra.sk

GPS: 49°20‘59.57“N   18°28‘27.13“E
www.skimakov.sk

GPS: 49°16‘45.51‘‘N   18°13‘20.58‘‘E
www.skicertov.sk
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ĎALŠIE LYŽIARSKE STREDISKÁ 
Skipark Dešná
Lyžiarske stredisko Skipark Dešná sa na-
chádza v pohorí Javorníky pri obci Lysá 
pod Makytou v Trenčianskom kraji. Je 
vhodné pre rodiny s deťmi ale aj zdatných 
lyžiarov. Vo vybrané dni ponúka aj večerné 
lyžovanie. Milovníci bežkovania sa tu môžu 
napojiť na bežeckú trasu po hrebeni Javor-
níkov. Do strediska je celoročne bezprob-
lémový prístup po udržiavanej komunikácii.

www.infoglobe.sk

Ski Podjavorník
Toto menšie lyžiarske stredisko nájdete 
v obci Papradno – Podjavorník v pre-
krásnej prírode CHKO Kysuce. Ľahké 
až strednenáročné zjazdovky s celkovou 
dĺžkou 2 km sa rozprestierajú pod Veľkým 

Javorníkom - najvyšším vrchom Javorní-
kov. K dispozícií sú tu 2 vleky, 1 detský 
vlek, snowboardpark a samozrejme bu-
fet s občerstvením. V okolí sa nachádza 
mnoho km značených trás pre bežkárov. 

www.podjavornik.eu

Zóna Snow Makov – Kasárne
Lyžiarske stredisko leží na hraniciach 
Moravy a Slovenska v pohorí Javorníky, 
v nádhernej prírode CHKO Kysuce v nad-
morskej výške 905 až 1 060 metrov. 4 
zjazdovky s celkovou dĺžkou 2,4 km sú 
vhodné pre všetky kategórie lyžiarov. 
Stredisko disponuje umelým zasnežo-
vaním, ponúka večerné lyžovanie a jeho 
okolie je rajom pre bežkárov. 

www.zona-snow-makov.sk     

Rekreačné zariadenia 
Veľké Ostré
Rekreačné stredisko Veľké Ostré sa na-
chádza asi 5 kilometrov od Kysuckého 
Nového Mesta na rozhraní Javorníkov 
a Kysuckej vrchoviny. Zjazdovka s dvo-
ma vlekmi na južnom svahu vrchu Veľké 
Ostré je vhodná pre nenáročných lyžiarov 
a rodiny s deťmi. Vo vybrané dni je tu mož-
nosť večerného lyžovania. V blízkom okolí 
je množstvo bežeckých stôp. 

www.lkknm.php5.sk

Slovenské stredohorie 
INFOTIP: Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva
Nádherné historické banské mesto Banská Štiavnica je situované v kaldere vyhasnutého štiavnické-
ho stratovulkánu v obklopení panenskej prírody Štiavnických vrchov. Historické jadro mesta  spolu 
s technickými pamiatkami v jej okolí bolo roku 1993 zapísané do zoznamu svetového a kultúrneho 
dedičstva UNESCO a spolu s tajchami - umelými vodnými nádržami v jej okolí, ktoré sú unikátne 
diela techniky, rozhodne stojí za návštevu.  
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Slovenské stredohorie 
Kremnické vrchy
2. REKREAČNÁ OBLASŤ SKALKA PRI KREMNICI 
Neďaleko historického mesta Kremnica, uprostred čarokrásnej prírody Kremnic-
kých vrchov, nájdete  2 navzájom prepojené lyžiarske strediská, v ktorých však aj 
tento rok platí spoločný lyžiarsky lístok. Zjazdovky s rôznym stupňom obtiažnosti sú 
vhodné pre všetky kategórie lyžiarov aj snowboardistov. Stredisko Skalka je však 
známe aj vďaka mnohým kilometrom značených a kvalitne upravených bežeckých 
tratí. Za pekného počasia sa z vrcholovej stanice lanovky naskytá úchvatný pano-
ramatický výhľad do širokého okolia.  

Vtáčnik
4. SKI BLANC OSTRÝ GRÚŇ – KOLLÁROVÁ             
Menšie lyžiarske stredisko, v ktorom sa do sýtosti vyblázni celá rodina, sa nachá-
dza v rovnomennej obci Ostrý Grúň neďaleko mesta Žarnovica. Leží v nadmorskej 
výške 450 až 580 metrov a pre milovníkov zimných športov ponúka nielen 5 zjaz-
doviek, ale tiež upravovanú sánkarskú dráhu pre deti i dospelých či adrenalínový 
snowtubing. Samozrejmosťou je skiservis, požičovňa lyžiarskeho vybavenia, či hor-
ský bufet s posedením priamo pod zjazdovkou. 

3. SKI KRAHULE JUH – STRED EURÓPY    
Zaujímavosťou tohto rekreačného strediska, ktoré sa rozprestiera v nadmorskej 
výške 900 až 1060 metrov je, že sa nachádza takmer presne v geografickom stre-
de Európy uprostred obce Krahule. Zjazdovky s rôznym stupňom náročnosti sú 
vhodné pre všetky skupiny lyžiarov aj snowboardistov. Na deti tu čaká detská ly-
žiarska škôlka s lanovým vlekom zadarmo. Kremnické vrchy ponúkajú množstvo 
turistických trás vhodných aj na zimnú turistiku, bežkári zas môžu využiť novú 5 km 
dlhú okružnú bežeckú trať.

GPS: 48°44‘22.75‘‘N   18°59‘19.97‘‘E  
www.skalkaarena.sk    
www.skalky.sk 

GPS: 48°33‘23.39‘‘N   18°40‘33.14‘‘E
www.skiblanc.sk

GPS: 48°43‘29.79‘‘N   18°56‘30.93‘‘E 
www.skikrahule.sk
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ĎALŠIE LYŽIARSKE STREDISKÁ 
Medvedica - SKI Malachov
V nádhernej prírode Kremnických vrchov, 
len na skok od obce Malachov a iba 
4 km od Banskej Bystrice sa nachádza 
lyžiarske stredisko Medvedica, ktoré si 
za 25-ročnú históriu obľúbili hlavne ro-
diny s deťmi a rekreační lyžiari. Nájdete 
tu 5 vlekov, kvalitne upravené zjazdovky, 
umelé zasnežovanie a večerné lyžovanie 
7 dní v týždni. 

www.skimalachov.eu

Ski centrum Kordíky
Menšie stredisko zimných športov Ski 
centrum Kordíky, ktoré ponúka denné 
aj večerné lyžovanie, leží v rovnomennej 
obci v Kremnických vrchoch. Dve krat-
šie denne upravované zjazdovky, ktoré 
pokrýva prírodný ale aj umelý sneh, sú 
vhodné pre menej náročných lyžiarov 
a rodiny s deťmi. V chate pri vleku sa na-
chádza bufet s príjemným posedením pri 
krbe.

www.skikordiky.sk

Ski Králiky
V Kremnických vrchoch, len 10 km od 
Banskej Bystrice, sa ukýva lyžiarske stre-
disko Ski Králiky, ktoré je ideálne pre ro-
diny s deťmi a začínajúcich lyžiarov. K dis-
pozícii sú 4 zjazdovky ľahkej obtiažnosti, 
umelé zasnežovanie, večerné lyžovanie,  
4-sedačková lanovka, vlek a samozrejme 
detský vlek pre najmenších. Nechýba tu 
ani ski servis, požičovňa, škola lyžovania, 
stravovacie zariadenie či niekoľko km 
upravených tratí pre bežkárov. 

www.skikraliky.sk

Skicentrum Tajov
Malé lyžiarske stredisko Skicentrum Ta-
jov, ktoré je vhodné predovšetkým pre 
lyžiarov začiatočníkov, leží uprostred nád-
hernej prírodnej scenérie Kremnických 
vrchov len 7 km od Banskej Bystrice. 
Okrem upravených zjazdových tratí sa 
tu nachádza aj neudržiavaná bežecká 
stopa. Stredisko ponúka aj doplnkové ski 
služby či bufet a reštauráciu .

www.skicentrumtajov.sk

Ski TMG Remata
Na rozhraní Kremnických vrchov a Vtáčni-
ka, medzi mestami Handlová a Prievidza, 
leží stredisko, ktoré sa pýši dvoma pr-
venstvami. Prvé v SR malo umelé osvet-

lenie a stalo sa prvým strediskom športu 
zdravotne postihnutých. Návštevníkom 
ponúka širokú paletu služieb od stredne 
náročnej zjazdovky, cez snowpark, umelé 
zasnežovanie, požičovňu a ski servis, ly-
žiarsku školu, až po reštauráciu a bufet, 
či klzisko.

www.skitmg.sk

Kráľová pri Zvolene
Lyžiarske stredisko Kráľová je situované 
v lone krásnej prírody pohoria Javorie, len 
7 km južne od mesta Zvolen. Štandardné 
služby, upravené zjazdovky ako aj bežkár-
ske trate v jeho bezprostrednej blízkosti 
sú vhodné predovšetkým pre rodinnú 
lyžovačku. 

www.hotelkralova.sk 

Poľana 
Lyžiarske stredisko Poľana leží  v čaro-
krásnej prírode rovnomennej CHKO, ktorá 
bola vyhlásená za biosférickú rezerváciu 
UNESCO. K dispozícii sú 2 vleky, ktoré 
vás vyvezú na 2 zjazdovky, pričom jedna 
je vhodná pre začiatočníkov a druhá pre 
skúsenejších lyžiarov. Na bežkárov tu ča-
kajú dve bežecké trate. Doplnkové služby 
môžu lyžiari využiť v horskom hoteli v bez-
prostrednej blízkosti strediska. 

www.infoglobe.sk  

Slovenský raj
1. MLYNKY – KRUHOVÁ GUGEĽ                                 
Pomerne nové lyžiarske stredisko, ktoré si však už našlo svojich stálych zákazníkov 
a každý rok k nim pribúdajú ďalší, sa nachádza v nádhernej prírode Štiavnických 
vrchov, len na skok od historicky významného mesta Banská Štiavnica. Stredne ná-
ročná zjazdovka bez veľmi strmých úsekov rozprestierajúca sa v nadmorskej výške 
579 až 850 metrov poteší nielen skúsených lyžiarov, ale aj začiatočníkov. Okrem 
štandardných doplnkových služieb tu môžete využiť aj snowtubingovú dráhu.   

GPS: 48°51‘13.49‘‘N   20°24‘08.12‘‘E
www.skimlynky.sk

2

Slovenské Rudohorie
INFOTIP: Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry

Pre rok 2013 sa Košice spolu s francúzskym Marseille-Provence stávajú európskym hlavným mestom kultúry. 
Aj vďaka tomuto obrovskému projektu budú stredobodom turistického záujmu. Návštevníci mesta si budú 
môcť počas celého roka vychutnávať množstvo výstav, divadelných predstavení, hudobných a televíznych 
festivalov, koncertov a mnohých ďalších podujatí.  

INFOTIP: Slovenský raj
Národný park Slovenský raj navštívila v letnom období asi väčšina z nás. No absolvovanie zimnej túry v tejto, či 
už po vlastných alebo na bežkách, je niečo, čo nemá na Slovensku obdobu. Keď povrch zeme pokryje sneh, 
potoky a jazierka zamrznú a vytvoria miestami až bizarné ľadové útvary, potom je ten správny čas na šport, adre-
nalín a zábavu. Jedinou podmienkou pre absolvovanie túry je dostatočne pevný ľad. Informácie o priechodnosti  
a o hrúbke ľadu poskytuje HZS. Samozrejme netreba zabúdať ani na povinnú zimnú výbavu. 
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ĎALŠIE LYŽIARSKE STREDISKÁ 
Hronec – Hlobišov
Pri obci Hronec v Banskobystrickom kra-
ji sa vo Veporských vrchoch nachádza 
lyžiarske stredisko vhodné pre stredne 
pokročilých lyžiarov. Jeden vlek, dve zjaz-
dovky, bežkársky okruh, bezplatné parko-
vanie a bufet sú základom pre príjemne 
strávenú celodennú lyžovačku. 

www.infoglobe.sk

Polomka – Bučník
Lyžiarske stredisko Polomka Bučník sa 
nachádza východne od mesta Brezno 
v nádhernej no i drsnej prírode na Ho-
rehroní v rovnomennej obci Polomka.  
Zjazdovky s troma vlekmi vhodné pre 
všetky kategórie lyžiarov ležia na sever-
ných svahoch Veporských vrchov a v prí-
pade potreby sú umelo zasnežované. 
K službám strediska patrí bufet, reštaurá-
cia a samozrejme aj požičovňa, ski servis 
a lyžiarska škola. 

www.polomka.sk

Látky – Kočanda
V krásnej odľahlej časti Slovenského Ru-
dohoria, medzi obcami Hriňová a Kokava 
nad Rimavicou sa nachádza obľúbené 
lyžiarske stredisko s dvoma vlekmi a zjaz-
dovkou pre nenáročných lyžiarov. V blíz-
kom okolí sú veľmi dobré podmienky na 
bežecké lyžovanie. Stredisko ponúka aj 
večerné lyžovanie, bezplatné parkovanie 
a je ideálne pre rodiny s deťmi.  

www.latky.sk

Slovenské Rudohorie
Volovské vrchy
2. ŠPORTOVO-REKREAČNÉ STREDISKO JAHODNÁ      
Jedno z najobľúbenejších stredísk v košickom kraji sa nachádza len 15 km od Košíc. 
Stredisko Jahodná je ideálne pre rodiny s deťmi. Ľahké a stredne ťažké zjazdovky 
so siedmimi vlekmi sa nachádzajú v nadmorskej výške od 585 do 705 metrov. O prí-
jemne strávený deň na kopci sa postarajú aj služby ako požičovňa lyží, reštaurácie, 
bufety, či dokonca bazén, sauna a masáže, ktoré sa v areáli strediska nachádzajú.   

3. ŠPORTOVO-REKREAČNÉ STREDISKO KAVEČANY 
Ďalšie obľúbené lyžiarske stredisko sa nachádza len 6 km od Košíc. V nadmorskej 
výške 420 až 600 metrom sa rozprestierajú ľahké a stredne ťažké zjazdové trate.  
Okrem nich sú tu aj štyri bežkárske okruhy. Skiservis, lyžiarska škola, stravovanie, 
požičovňa športových potrieb a dobrá dostupnosť robia z tohto strediska ideálne 
miesto na rodinnú lyžovačku.    

4. RELAX CENTER PLEJSY       
Jedno z najkrajších lyžiarskych stredísk na Slovensku, 9 násobné dejisko Európ-
skeho pohára v lyžovaní sa nachádza 2 km od mesta Krompachy. Rozprestiera sa 
na severnom svahu Krompašského vrchu v nadmorskej výške 470 až 912 metrov.  
Na 9 zjazdovkách všetkých náročností poskytuje všetky štandardné služby veľkého 
strediska. Zaujímavosťou je, že areál bol schválený za oficiálne stredisko olympijskej 
prípravy slovenskej reprezentácie.    

5. SKIPARK ERIKA – KOJŠOVSKÁ HOĽA     
Neďaleko druhého najväčšieho mesta Slovenska – Košíc sa nachádza vyhľadávane 
lyžiarske stredisko Kojšovská hoľa, ktoré ponúka výborné podmienky na lyžovanie. 
Na svoje si tu prídu začiatočníci aj pokročilí lyžiari či snowboardisti.  V nadmorskej 
výške 639 až 1246 metrov sa rozprestierajú kvalitne upravené zjazdovky. Zo služieb 
tu nájdete lyžiarsku školu, požičovňu lyží , bufety ako aj ďalšie služby. Výlety do okolia 
môžete absolvovať po upravených bežeckých tratiach. 

GPS: 48°46‘08.75‘‘N   21°07‘56.62‘‘E
www.jahodna.sk

GPS: 48°46‘47.88‘‘N   21°12‘07.39‘‘E
www.kavecany.sk

GPS: 48°54‘21.09“N   20°53‘29.67“E
www.plejsy.com

GPS: 48°46‘51.58‘‘N   20°58‘21.23‘‘E
www.skiparkerika.sk
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Ski centrum Košútka
Pomerne nové a moderné lyžiarske stre-
disko sa nachádza v pohorí Veporských 
vrchov 1,5 km od centra mesta Hriňová. 
Areál disponuje troma lyžiarskymi vlek-
mi a zjazdovkami všetkých náročností. 
Stredisko poskytuje optimálne podmien-
ky pre lyžiarov a snowboardistov. Služby 
ako požičovňa lyží či stravovanie priamo  
v areáli sú samozrejmosťou. 

www.kosutka.sk

Ski Čierny Balog
Nad obcou Čierny Balog len 9 km od mes-
ta Brezno môžete zažiť dobrú lyžovačku. 
Na šiestich zjazdovkách s troma vlekmi 
nebudete zbytočne čakať v radoch. Zjaz-
dovky sú vhodné pre začínajúcich, ale 
aj náročných lyžiarov. Pre vyznávačov 
adrenalínových športov je tu možnosť 
paraglidingu. Nájdete tu viacero bufetov, 
požičovňu lyží a parkovanie zadarmo. 

www.skiciernybalog.sk/zima

Ski centrum Zbojská 
Na Muránskej planine necelé 4 km od 
obce Pohronská Polhora sa nachádza 
neveľké Ski centrum Zbojská. Návštev-
níkom ponúka prírodne, ale aj umelo za-
snežované upravované lyžiarske zjazdov-
ky a bežecké trate. Lyžiarske stredisko je 
vybavené dvoma vlekmi, z toho jedným 
detským. Každoročne sa tu konajú popu-
lárne krňačkové preteky.

www.zbojska.csmtisovec.sk

Biele vody – Mlynky
Stredisko sa nachádza v Slovenskom 
raji v doline Bielych vôd a je určené pre 
nenáročných lyžiarov. Disponuje dvoma 
vlekmi. Návštevníkom ponúka večerné 
lyžovanie a upravené bežkárske trate. 
Služby ako skiservis, požičovňa lyží, pre-
daj športových potrieb, lyžiarska škola sú 
samozrejmosťou. Lákadlom strediska je 
ľadová plocha na korčuľovanie. 

www.skimlynky.sk

 Dedinky – Mlynky
Lyžiarske stredisko sa nachádza v katastri 
obce Mlynky a ponúka príjemnú lyžovač-
ku najmä pre začínajúcich lyžiarov. K dis-
pozícií je tu jeden vlek a lanovka. Stredis-
ko ponúka okrem štandardných služieb 
aj stravovacie služby či poštu. Atrakciou 
nielen pre najmenších je ľadová plocha.

www.skimlynky.sk

Rittenberg 
– Spišská Nová Ves
V spišskonovoveskej časti  Ferčekovce 
je situovaný lyžiarsky areál Rittenberg 
s troma vlekmi a stredne náročnými zjaz-
dovkami. Stredisko je známe kvalitnými 
službami, má vybudované umelé zasne-
žovanie a ponúka aj možnosť večerného 
lyžovania. Zo služieb je tu k dispozícií ob-
čerstvenie v bufetoch, ubytovanie priamo 
na svahu či veľké parkovisko.  

www.elsro.sk/skilab.html

Ski centrum Mraznica 
Lyžiarske stredisko sa nachádza priamo 
v obci Hnilčík, neďaleko mesta Spišská 
Nová Ves. Na zjazdovkách rôznych ná-
ročností môžu návštevníci využiť služby 
lyžiarskej školy. Tri vleky, z toho jeden 
detský, zaručujú kvalitnú rodinnú lyžovač-
ku bez zbytočného čakania v rade. Pod 
zjazdovkou sa nachádza klzisko, ktoré je 
príjemným spestrením rodinného výletu.

www.scm.sk

Vernár Studničky
Neďaleko obce Vernár ležiacej v Sloven-
skom raji sa nachádza lyžiarske stredisko 
vhodné pre začiatočníkov i pokročilých 
lyžiarov. Tri vleky, umelé zasnežovanie, 
požičovňa lyžiarskej výstroje, lyžiarska 
škola a stravovanie priamo v areáli sú ako 
stvorené pre rodinnú lyžovačku, či škol-
ské zájazdy. 

www.vernar-studnicky.com

Skicentrum Kokava – Línia
V Stolických vrchoch nad obcou Kokava 
nad Rimavicou sa nachádza lyžiarske 
stredisko s piatimi vlekmi a šiestimi zjaz-
dovkami vhodnými pre začiatočníkov aj 
pokročilých lyžiarov, ktoré sú v prípade 
potreby umelo zasnežované. Je tu mož-
nosť večerného lyžovania, ako aj bezplat-
ného parkovania v blízkosti vlekov. 

www.kokava-linia.sk/zima.html

Rekreačné stredisko Július
V Revúckej vrchovine pri obci Vyšná 
Slaná sa nachádza lyžiarske stredisko 
so zjazdovkou  s dĺžkou 1100 m, ktorá je 
umelo zasnežovaná a vybavená dvoma 
lyžiarskymi vlekmi. Stredisko ponúka svo-
jim návštevníkom okrem večerného lyžo-
vania aj lyžiarske kurzy.

www.julius.sk

Poráč – Brodok
Areál lyžiarskeho strediska sa nachádza 
vo Volovských vrchoch približne 18 km 
od mesta Spišská Nová Ves a ponúka 
dobrú lyžovačku pre začiatočníkov, ale aj 
náročných lyžiarov. Umelo  zasnežované 
zjazdovky, tri vleky, z toho jeden detský 
a štandardné služby sa postarajú o prí-
jemne športovo strávený zimný deň. 

www.brodok.ecomp.sk

Štós - Šikmá stráň 
Menšie lyžiarske stredisko sa nachádza 
vo Volovských vrchoch na okraji obce 
Štós približne 45 km od Košíc. Je vybave-
né jedným vlekom a svah je počas sezó-
ny zasnežovaný mechanickým snehom. 
Zjazdovky sú určené pre menej nároč-
ných lyžiarov.  Každoročne sa tu konajú 
populárne lyžiarske preteky o Majstra 
Štósu.

www.infoglobe.sk
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Stredné Beskydy

Kysucké Beskydy    
1. SNOW PARADISE VEĽKÁ RAČA OŠČADNICA       
Nad obcou Oščadnica sa nachádza jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich päťhviez-
dičkových lyžiarskych stredísk na Kysuciach. Tri navzájom prepojené lyžiarske lo-
kality (Dedovka, Marguška, Lalíky) ležia v nadmorskej výške 600 až 1050 metrov 
a ponúkajú takmer 14 km kvalitne upravovaných zjazdoviek všetkých náročností.  
Ponuka doplnkových služieb je nadštandardná, nechýbajú školy lyžovania, úschov-
ňa, ski servis, požičovňa lyží, predajňa športových potrieb, celoročná bobová drá-
ha, reštaurácie, bufety. Samozrejmosťou sú aj upravované bežkárske trate.    

Oravské Beskydy 
5. ORAVA SNOW           
Neďaleko najstudenšej obce Slovenska - Oravskej Lesnej sa nachádza zimné stre-
disko Orava Snow, ktoré patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce lyžiarske areály 
v kraji. Leží v nadmorskej výške 760 až 960 metrov a ponúka skvelú rodinnú lyžo-
vačku. Na svoje si prídu aj milovníci snowboardingu, snowtubingu, ako aj deti na 
novovybudovanom detskom ihrisku. Okrem štandardných služieb tu môžete zažiť 
jazdu na psích záprahoch, jazdu na saniach ťahaných koňmi, či korčuľovanie na 
krytom štadióne, ktorý je len kúsok od strediska. 

Oravská Magura
2. SKIPARK RACIBOR                    
Lyžiarsky areál vzdialený približne 1 km od obce Oravský Podzámok ponúka náv-
števníkom 7 km zjazdoviek rôznej náročnosti vhodných pre stredne pokročilých až 
profesionálnych lyžiarov. Areál sa nachádza v nadmorskej výške 522 až 759 metrov 
a okrem zjazdoviek ponúka aj  1000 m upravovaných bežeckých tratí, snowboar-
dový park  či detský vlek. Samozrejmosťou sú služby ako skiservis, lyžiarska škola, 
požičovňa lyží, bufety, reštaurácia či množstvo bezplatných parkovacích miest. 

3. SKI PARK KUBÍNSKA HOĽA             
Najväčšie päťhviezdičkové lyžiarske stredisko na Orave sa nachádza v Oravskej 
Magure iba 6 km od mesta Dolný Kubín. Ponúka 14 km upravených zjazdových 
tratí, ktoré ležia v nadmorskej výške od 720 až 1396 metrov. Na svoje si tu prí-
du začiatočníci, ale aj profesionálni lyžiari, nakoľko stredisko ponúka zjazdovky 
všetkých náročností. Milovníci adrenalínu sa tu môžu vyblázniť vo voľne prístup-
nom snowboardparku.    

4. SKI ZÁBAVA HRUŠTÍN                      
Komplexne vybavené lyžiarske stredisko sa nachádza 7 km za obcou Hruštín na 
severnej strane Oravskej Magury v nadmorskej výške 900 až 1150 metrov. Nachá-
dzajú sa tu ľahké a stredne náročné zjazdovky a aj z tohto dôvodu je stredisko 
ideálne pre rodinnú lyžovačku. Ponuka služieb je pestrá a obsahuje okrem iného 
wellness či saunu priamo v „drevenej dedinke“ v areáli strediska. Snowboardpark, 
ľadový bar či gril zóna budú pre vás zaiste príjemným  sezónnym spestrením počas 
návštevy tohto strediska.

GPS: 49°24‘45.53“N   18°55‘32.56“E
www.velkaraca.sk/snowparadise/sk

GPS: 49°23‘11.25‘‘N   19°10‘49.34‘‘E  
www.oravasnow.sk

GPS: 49°15‘14.93‘‘N   19°20‘19.23‘‘E
www.racibor.eu/skipark

GPS: 49°15‘2.64‘‘N   19°15‘59.25‘‘E 
www.kubinska.sk

GPS: 49°17‘45.94‘‘N   19°15‘31.94‘‘E  
www.zima.skizabava.sk
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INFOTIP: Hruštínske Podolie
Táto malebná oblasť Oravskej Magury s mierne tvarovanými  a zasneženými svahmi ponúka 
nevšedný športový zážitok hlavne bežkárom.  V blízkosti oravskej obce Hruštín, neďaleko rov-
nomenného lyžiarskeho strediska, sú ideálne podmienky pre tento zimný šport. Bežkovanie, 
alebo po správnosti bežecké lyžovanie je vhodné pre úplných začiatočníkov až po profesio-
nálov, ktorí si môžu zmerať svoje sily hneď v niekoľkých bežkársky súťažiach počas zimného 
obdobia v tomto regióne.  

ĎALŠIE LYŽIARSKE STREDISKÁ 
Snow Sun Vadičov
Pri obci Horný Vadičov ležiacej v Kysuckej 
vrchovine v Žilinskom kraji sa nachádza 
menšie lyžiarske stredisko s dvoma vlek-
mi vhodné pre menej náročných lyžiarov 
a snowbordistov, pre deti je v detskom 
parku pripravený lyžiarsky pás. Okrem 
skvelej lyžovačky tu zažijete kopec zá-
bavy na snowtubingovej dráhe alebo pri 
zorbingu. Každý piatok sa koná večerné 
lyžovanie. 

www.snowsun.sk

Skalité – Serafínov
Lyžiarske stredisko sa nachádza v Kysuc-
kých Beskydách na Slovensko - Česko 
- Poľskom pohraničí v blízkosti obce Ska-
lité. Priamo nadväzuje na poľské lyžiarske 
stredisko Zwardoň.  Svahy sú určené pre 
nenáročných a stredne pokročilých lyžia-
rov. K dispozícií majú štyri vleky.  Parkova-
nie je priamo pri vlekoch a v blízkosti sa 
nachádza aj bežecká trať Kysuckej lyžiar-
skej magistrály.  

www.skalite.sk

Ski  Čierne
Lyžiarske stredisko sa nachádza v obci 
Čierne na Kysuciach v nádhernom 
prostredí Kysuckých Beskýd. Toto men-
šie stredisko disponuje dvoma vlekmi, 
z toho jedným detským. Ponuku služieb 
okrem bufetov rozširuje aj skiservis. Bez-
platné parkovanie, večerné lyžovanie 
a takmer 1000 metrov zjazdových tratí 
robí z tohto strediska ideálne miesto pre 
rodinnú lyžovačku. 

www.infoglobe.sk
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Východné Beskydy 

Čergov    
1. SKI DRIENICA          
V objatí hustých lesov pohoria Čergov sa na konci obce Drienica nachádza rovno-
menné lyžiarske stredisko. Leží v nadmorskej výške 500 až 800 metrov a poskytuje 
kvalitnú lyžovačku pre všetky kategórie lyžiarov. Počas zimnej sezóny sa tu zvykne 
konať viacero zaujímavých podujatí. Stredisko a jeho bezprostredné okolie posky-
tuje širokú škálu doplnkových služieb vrátane možnosti zaplávať si v krytom bazé-
ne. Na milovníkov bežeckého lyžovania tu čaká viacero bežeckých stôp. 

GPS: 49°8‘37.80“N   21°6‘59.40“E
www.skidrienica.sk

4

INFOTIP: Pieninský národný park
Pieniny rozprestierajúce sa na slovensko-poľských hraniciach boli v roku 1967 vyhlásené za Národný park 
(PIENAP). Ich pomyselnou vstupnou bránou je obec Červený Kláštor ležiaca na pravom brehu Dunajca. 
Z obce sa naskytá úchvatný pohľad na panorámu Pienin, ktorej dominuje vrchol Tri koruny. Nachádza sa 
tu liečivý minerálny prameň, ale aj národná kultúrna pamiatka – Kláštor kartuziánov zo 14. storočia, v kto-
rom je dnes múzeum. Okolie obce je popretkávane turistickými chodníkmi. Počas zimy vám odporúčame 
napríklad nenáročnú túru do poľských kúpeľov Szczawnica, ktorá vedie prielomom Dunajca. 

ĎALŠIE LYŽIARSKE STREDISKÁ 
Skicomp Fakľovka 
– Litmanová
V prekrásnej scenérii pohoria Pieniny 
sa pri obci Litmanová rozprestiera ob-
ľúbené lyžiarske stredisko, ktoré dispo-
nuje umelým zasnežovaním a ponúka 
aj večerné lyžovanie. Lyžiarske svahy 
s rôznym stupňom prevýšenia sú vhodné 
pre začínajúcich ale aj skúsených lyžia-
rov a snowboardistov. Bufet, ski servis, 
požičovňa výstroje či lyžiarska škola sú 
samozrejmosťou. 

www.skilitmanova.sk     

Drienica – Lysá
V malebnom prostredí pohoria Čergov, 
vysoko nad obcou Drienica, sa nachá-
dza lyžiarske stredisko Drienica – Lysá, 
ku ktorému sa od strediska Ski Drienica 
dostanete peši, alebo dvojsedačkovou 
lanovkou, ku ktorej vedie udržiavaná prí-
stupová cesta. Pomerne veľké lyžiarske 
stredisko s 13 zjazdovkami s celkovou 
dĺžkou 10 km vám ponúka skvelú lyžo-
vačku a za pekného počasia aj nádherný 
výhľad do okolia.

www.ski-lysa.sk

Fričkovce
Menšie východoslovenské lyžiarske stre-
disko Fričkovce je situované v rovnomen-
nej obci v pohorí Čergov v nadmorskej 
výške 580 až 610 metrov. Tri vleky a dve 
zjazdovky sú vhodné predovšetkým pre 
začínajúcich lyžiarov či rodiny s deťmi. 
Každým rokom sa v stredisku snažia 
skvalitňovať ponúkané služby, o čom 
svedčí aj neustále rastúci počet spokoj-
ných zákazníkov.  

www.lyziarske-stredisko-frickovce.
webnode.sk
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Spišská Magura    
2. SKI BACHLEDOVA                  
Lyžiarske stredisko Ski Bachledova rozprestierajúce sa na svahoch Spišskej Magury 
v nadmorskej výške 920 až 1160 metrov  ponúka okrem kvalitnej lyžovačky pre celú ro-
dinu aj nádherný výhľad na panorámu Belianskych Tatier. Na milovníkov zimných špor-
tov tu čaká 13 kvalitne upravených zjazdoviek s rôznym stupňom obtiažnosti a s celko-
vou dĺžkou 11 km, ako aj viaceré trate na bežecké lyžovanie. Veľké parkoviská, detský 
areál a široká škála doplnkových služieb zabezpečujú spokojnosť návštevníkov. 

Levočské vrchy   
4. SKI CENTRE LEVOČA - LD                           
Lyžiarske stredisko Ski Bachledova rozprestierajúce sa na svahoch Spišskej Magury 
v nadmorskej výške 920 až 1160 metrov  ponúka okrem kvalitnej lyžovačky pre celú ro-
dinu aj nádherný výhľad na panorámu Belianskych Tatier. Na milovníkov zimných špor-
tov tu čaká 13 kvalitne upravených zjazdoviek s rôznym stupňom obtiažnosti a s celko-
vou dĺžkou 11 km, ako aj viaceré trate na bežecké lyžovanie. Veľké parkoviská, detský 
areál a široká škála doplnkových služieb zabezpečujú spokojnosť návštevníkov. 

3. SKI PARK – VYŠNÉ RUŽBACHY                  
Vyšné Ružbachy sú známe vďaka liečivým prameňom, ktorých účinky možno využiť 
v miestnych kúpeľoch. Pozornosť si ale zaslúži aj miestne lyžiarske stredisko s kva-
litne upravenými zjazdovkami s celkovou dĺžkou 4 km, ktoré leží v nadmorskej výške 
624 až 808 metrov a do povedomia širokej verejnosti sa dostalo vďaka majstrovstvám 
v mládežníckych kategóriách zjazdárov. Okrem požičovne, úschovne a ski servisu sú 
tu k dispozícii aj krytý bazén a sauna, ktoré po celom dni na svahu isto oceníte.     

GPS: 49°16‘17.95‘‘N   20°18‘34.37‘‘E
www.skibachledova.sk

GPS: 49°4‘4.69“N   20°36‘32.75“E  
www.skicentrelevoca.sk

GPS: 49°18‘57.70‘‘N   20°33‘48.35‘‘E 
www.skiparkvruzbachy.sk

8

4

7

2

ĎALŠIE LYŽIARSKE STREDISKÁ 
Brezovica
V Skorušinských vrchoch, len 2 km od orav-
skej obce Brezovica, sa nachádza rovno-
menný lyžiarsky areál, ktorý je vhodný pre 
menej aj viac zdatných lyžiarov, ako aj pre 
milovníkov bežkovania. Nájdete tu 2 vleky, 
ktoré vám umožnia zajazdiť si na šiestich 
zjazdovkách s celkovou dĺžkou 4,5 km. 
Zjazdovky sú pravidelne upravované a v prí-
pade potreby aj umelo zasnežované. 

www.hotelcasamia.sk

Skipark Eland 
– Spišská Stará Ves
V pohorí Spišská Magura sa v krásnom 
prostredí regiónu Zamagurie rozprestiera 
lyžiarske stredisko Skipark Eland, ktoré je 
vhodné predovšetkým pre rodiny s deťmi, 
či začínajúcich lyžiarov. Štyri upravované 
zjazdovky, na ktoré vás pohodlne vyvezú 

tri vleky, sú v prípade potreby umelo za-
snežované. Vo vybrané dni je v prevádzke 
aj večerné lyžovanie. 

www.hoteleland.sk

Ski Dubovica – Žliabky
Menšie lyžiarske stredisko, ktoré vyhľa-
dávajú predovšetkým lyžiari z blízkeho 
okolia, sa nachádza neďaleko mesta 
Lipany v krásnom prostredí Levočských 
vrchov. Disponuje dvoma vlekmi a piatimi 
zjazdovkami, z ktorých časť sa využíva aj 
na večerné lyžovanie. Na svoje si tu prídu 
začínajúci, ale aj skúsenejší lyžiari.

www.infoglobe.sk
Vysoká 
– Ľubovnianske kúpele
Len 8 kilometrov od mesta Stará Ľubov-
ňa sa v severnej časti Levočských vrchov 
rozprestiera obľúbené lyžiarske stredisko 

Vysoká – Ľubovnianske Kúpele. Skoro 
5 km zjazdoviek, 4 vleky, umelé zasnežo-
vanie, večerné lyžovanie, široká ponuka 
doplnkových služieb, to všetko a ešte 
omnoho viac vám vie ponúknuť táto vý-
chodoslovenská rekreačno-kúpeľno-ly-
žiarska lokalita.  

www.infoglobe.sk

Renčišov – Búče
V malebnom prostredí pohoria Bachu-
reň medzi obcami Renčišov a Lipovce 
sa ukrýva horské rekreačné stredisko 
Búče. Počas zimy je tu v prevádzke men-
šie lyžiarske stredisko, ktoré je vybavené 
šiestimi vlekmi, bežkárskymi trasami, ako 
aj základnými doplnkovými službami. 
Zjazdové trate sú vhodné pre všetky ka-
tegórie lyžiarov.

www.skibuce.sk

INFOTIP: Bardejovské kúpele 
Neďaleko Bardejova, ktoré sa často označuje ako najkrajšie mesto Slovenska a vďaka za-
chovalému stredovekému centru bolo v roku 2000 zapísané do Zoznamu UNESCO, ležia 
svetoznáme Bardejovské kúpele. Tie však nevyhľadávajú iba ľudia so zdravotnými problé-
mami, ale tiež milovníci prírody, či ľudia, ktorí radi spoznávajú históriu a bežný život našich 
predkov. V Bardejovských Kúpeľoch sa totiž nachádza najstarší skanzen na Slovensku, kto-
rý je pre verejnosť otvorený každý deň okrem pondelka.  

INFOTIP: Levoča – mesto zapísané v UNESCO
Pokiaľ sa ocitnete v tomto regióne, rozhodne vám odporúčame navštíviť mesto Levoča, ktoré je známe 
predovšetkým gotickými pamiatkami, spojenými s menom drevorezbára Majstra Pavla z Levoče, ako aj 
pútnickým kostolom na Mariánskom vrchu nad mestom a právom patrí spolu so Spišským hradom a pa-
miatkami v okolí do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.  

Regetovka
V regióne Horný Šariš, uprostred lesov po-
horia Busov sa v malinkej obci Regetovka 
ukrýva lyžiarske stredisko, ktoré okrem 
zjazdového lyžovania ponúka aj turistické 
bežecké trate. 5 vlekov, takmer 3 km zjazdo-
viek, z ktorých časť je umelo zasnežovaná, 
vám ponúka skvelú lyžovačku pre celú rodi-
nu. Každý piatok, sobotu a počas prázdnin 
je v prevádzke večerné lyžovanie. 

www.regetovka.sk   

Stebnícka huta
Malé lyžiarske stredisko Stebnícka Huta 
sa nachádza v nádhernom prírodnom 
prostredí Ondavskej vrchoviny v rovno-
mennej obci, ktorá leží len 17 km severne 
od mesta Bardejov. Pravidelne upravova-
né zjazdovky, na ktoré vás vyvezú dva vle-
ky, majú dĺžku 400 a 1000 m. Kúsok od 
vlekov je bezplatné parkovisko a bufet.

www.regetovka.sk     
 

Makovica – Nižná polianka
V severovýchodnej časti Slovenska v obci 
Nižná Polianka, len na skok od hraníc s Poľ-
skom, sa v Ondavskej vrchovine ukrýva 
malé, avšak príjemné lyžiarske stredisko 
Makovica, ktorého súčasťou je aj bufet 
s posedením. Stredne náročná zjazdovka 
s možnosťou umelého zasnežovania a dvo-
ma vlekmi, ktorá patrí k najnižšie položeným 
na Slovensku, si medzi milovníkmi zimných 
športov našla mnoho priaznivcov. 

www.makovica.sk

Nízke Beskydy 

Podhôľno-magurská 
oblasť 

Skorušinské vrchy
1. SKICENTRUM UHLISKÁ     
V krásnom prostredí Skorušinských vrchov, neďaleko oravskej obce Nižná, sa 
v nadmorskej výške 600 až 860 metrov rozprestiera obľúbené stredisko zimných 
športov Skicentrum Uhliská, ktoré pre svojich návštevníkov poskytuje komplexné 
služby. Z piatich zjazdoviek rôzneho stupňa náročnosti si vyberú začiatočníci, ale 
aj skúsení lyžiari. Na deti tu čaká detský vlek. V prípade priaznivých klimatických 
podmienok sa môžete tešiť aj na osvetlenú ľadovú plochu pre korčuliarov.  

GPS: 49°18‘2.11‘‘N   19°31‘26.37‘‘E
www.skinizna.sk

2
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Vihorlatsko-gutínska 
oblasť

Vihorlatské vrchy
1. SKI PARK CHLMEC              
Lyžiarske stredisko sa nachádza v tesnej blízkosti obce Chlmec, neďaleko okres-
ného mesta Humenné. Leží na úpätí Vihorlatských vrchov v nadmorskej výške 302 
až 495 metrov. Pravidelne upravované svahy sú vhodné pre rodinnú lyžovačku. 
Okrem požičovne športových potrieb, lyžiarskej školy a bufetov je návštevníkom 
k dispozícií aj bezplatné parkovisko. Lákadlom strediska je tzv. snowtubing, inak 
povedané zjazd na gumených kolesách.

GPS: 48°52‘36.96‘‘N   21°56‘15.80‘‘E
www.skiparkchlmec.sk

4

INFOTIP: Drevený kostol v Ruskej Bystrej 
Medzi skvosty ľudovej architektúry rozhodne patria drevené kostoly, ktorých bolo v minulosti na Slovensku 
vyše 300. Do dnešných dní sa ich zachovalo už len menej ako 50. Jedným z nich je aj drevený Kostol sv. 
Mikuláša – biskupa zo začiatku 18. storočia ležiaci v horskom prostredí juhovýchodnej časti Vihorlatu 
v obci Ruská Bystrá, ktorý bol spolu s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka v roku 2008 zapí-
saný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 


