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Srdečne Vás pozývame spoznať krásy regiónu, 
ktorý sa rozprestiera v severnej časti Slovenska, 
na hraniciach Českej a Poľskej republiky. Kraj je 
známy nielen svojou kopaničiarskou a drotárskou 
históriou, ale aj bohatým prírodným potenciálom. 
Kysuce sú ideálnym regiónom na aktívny oddych – 
či už ide o nenáročnú pešiu turistiku,
cykloturistiku, ktorú zvládnu aj tí najmenší, 
športové aktivity alebo rôzne adrenalínové
akcie. A keď krajinu pokryje sneh, nájdete v nej 
ešte oveľa viac – okrem mrazivého vzduchu 
a zasnežených kopcov a dolín, aj bohatú ponuku 
lyžiarskych stredísk. V lete prejdite tento kraj 
na bicykli, pešo s ruksakom na chrbte, autom aj 
autobusom, spoznávajte a objavujte tento ešte 
nepoznaný región. 
Kysuckými cestami i necestami nech Vás sprevádza 
táto brožúra, ktorá Vám poradí, čo na Kysuciach 
vidieť, navštíviť, zažiť, vyskúšať a nielen to. 
A na otázku „Prečo práve KYSUCE?“ máme 
jednoznačnú odpoveď. 
Lebo 
KYSUCE SÚ STVORENÉ PRE VAŠE TELO I SRDCE. 

We would like to invite you to explore the beauties 
of the region stretching in northern Slovakia that 
borders on the Czech Republic and Poland. The 
region is known for its secluded dwellings and 
tinker traditions, and for rich natural potential as 
well. 
Kysuce is a region ideal for active relax – whether 
some easy hiking and cycling suitable for both, 
adults and kids, sporting activities or various 
adrenaline attractions. When the region is covered 
by snow, you can find much more there – chilly air, 
snowy hills and valleys, and numerous offers of ski 
centres. In summer you can criss-cross the region 
on bike or on feet with a backpack, by car or by 
bus, and explore unknown places. 
Let this brochure accompany you on highways and 
byways of Kysuce, advise you of what to see, visit, 
experience, try and much more. 
There is an easy answer to the question “Why 
KYSUCE?” 
Because
KYSUCE WAS CREATED FOR YOUR BODY AND 
SOUL.

Vitajte

Witami

Welcome

na Kisucach

to Kysuce

na Kysuciach

Serdecznie zapraszamy do poznania uroków naszego 
regionu, który znajduje się w części północnej Słowacji, 
na granicach z Czeską i Polską Republiką. Region ten 
znany jest nie tylko ze swojej rozproszonej zabudowy 
i przysiółków, ale również z bogatej historii druciarskiej. 
Posiada on także niesłychany potencjał przyrodniczy.
Kisuce są idealnym regionem do aktywnego odpoczynku. 
Może to być niekomplikowana piesza turystyka lub 
cykloturystyka, której sprostają i ci najmniejsi, aktywity 
sportowe albo różne adrenalinowe akcje. A kiedy region 
pokryje pokrywa śnieżna, można tutaj przeżyć wiele 
innych rzeczy. Oprócz mroźnego powietrza, białych 
pagórków i dolin znajduje się tutaj również wiele 
ośrodków narciarskich.
 W lecie można zwiedzić nasz region na rowerze lub 
na piechotę tylko z plecakiem. Samochodem bądź 
autobusem.
Zapraszamy do odkrywania i poznawania naszego 
regionu. 
Kisuckimi drogami i „niedrogami“ będzie Wam 
towarzyszył nasz mały przewodnik turystyczny. On Wam 
poradzi, co można na Kisucach zobaczyć, co odwiedzić, 
przeżyć, wypróbować... I nie tylko. 
Na pytanie: „Dlaczego właśnie Kisuce?“ mamy 
jednoznaczną odpowiedź: 
DLATEGO
KISUCE SĄ OTWARTE DLA WASZEGO CIAŁA I SERCA



VITAJTE 
 na Kysuciach 
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Objavte
Discover

Obkryjcie

Objavte región, ktorému dala 
meno rieka Kysuca a ktorý sa 
rozprestiera v Žilinskom kraji, 
na území dvoch okresov (Čadca 
a Kysucké Nové Mesto) a na 
rozhraní troch štátov – Slovenska, 
Českej a Poľskej republiky. Región 
zaberá 934 km2 (1,9 % rozlohy 
Slovenska) a takmer 59 % jeho 
územia pokrývajú lesy. Kysuce 
ohraničujú štyri pohoria – zo 
západu sú to Javorníky, zo severu 
Moravsko – Sliezske Beskydy, 
z východu Kysucké Beskydy 
a z juhu Kysucká vrchovina. 
Región tvorí spolu 34 obcí 
a 4 mestá. Najväčšími sídlami 
sú mestá Čadca (25 000 obyv.), 
Kysucké Nové Mesto (15 500 
obyv.), Turzovka (7 700 obyv.) 
a Krásno nad Kysucou (6 800 
obyv.). Kysuce patria do mierne 
teplej až chladnej klimatickej 
oblasti a vzhľadom na trvanie 
a výšku snehovej pokrývky majú 
výborné podmienkami pre zimné 
športy a rekreáciu. 

Discover the region named after 
river Kysuca that stretches in 
Žilina region, in the territory of 
two districts (Čadca and Kysucké 
Nové Mesto), and on an interface 
of three countries – Slovak 
Republic, Czech Republic and 
Polish Republic. The region 
covers 934 km2 (1.9 % of area of 
the whole Slovakia) and almost 
59 % of its territory is covered 
with forests. Kysuce Region is 
surrounded by four mountain 
ranges – Javorníky on the west, 
Moravian – Silesian Beskydy from 
the north, Kysucké Beskydy from 
the east and Kysucká vrchovina 
from the south. 
In the region there are 34 
villages and 4 towns. The largest 
municipalities are the towns 
– Čadca (25,000 inhabitants), 
Kysucké Nové Mesto (15,500 
inhabitants), Turzovka (7,700 
inhabitants) and Krásno nad 
Kysucou (6,800 inhabitants). 
Kysuce region belongs to slightly 
warm to cold climate zone and 
thanks to the duration and height 
of snow blanket, it offers excellent 
conditions for winter sports and 
recreation. 

Odkryjcie nasz region, któremu 
nazwę dała rzeka Kisuca. 
Znajduje się on w województwie 
Żylińskim, na terenie dwóch 
powiatów Czadca i Kisuckie Nowe 
Miasto (Čadca i Kysucké Nové 
Mesto) na granicy trzech państw 
– Słowacji, Czeskiej i Polskiej 
Republiki. Region zajmuje obszar 
934 km2 (1,9 % terenu Słowacji). 
Prawie 59 % Kisuc pokrywają 
lasy. Są one ograniczone 
trzema pogórzami – od zachodu 
Jawornikami (Javorníky), od 
północy Morawsko – Śląskimi 
Beskidami (Moravsko – Sliezske 
Beskydy), od wschodu Kisuckmi 
Beskidami (Kysucké Beskydy) i od 
południa Pogórzem Kisuckim. 
Region sklada się z 34 
wsi i 4 miast. Największe 
miejscowości to miasta Czadca 
( 25 000 mieszkańców), 
Kisuckie Nowe Miasto (15 500 
mieszkańców), Turzowka (7 700 
mieszkańców) i Krasno nad Kisucą 
(6 800 mieszkańców). Kisuce 
znajdują się w umiarkowanej 
zonie klimatycznej. Ze względu 
na wynikające warunki śniegowe 
rozwijają się tutaj sporty zimowe 
i rekreacyjne. 



O stáročnej histórii Kysúc sa dozviete v jednej 
z najstarších kultúrnych pamiatok regiónu – 
kaštieli v Radoli (obr. 1), v ktorom sa nachádza 
replika mamutieho mláďaťa. Neďaleko je 
archeologické nálezisko Koscelisko (obr. 3), 
ktoré dokumentuje osídlenie Kysúc v neskorej 
kamennej dobe. Za pozornosť stojí historické jadro 
Kysuckého Nového Mesta. 
Zo 16. a 17. storočia pochádzajú Šance – Valy 
– systém obranných objektov spojený valmi 
s priekopami, ktoré mali slúžiť pri obrane 
Jablunkovského priesmyku proti tureckému 
nebezpečenstvu. Pozostatky obranného systému sa 
na Kysuciach zachovali vo Svrčinovci (Staré Šance) 
a Čiernom (Malé Šance) (obr. 2). 
Významnou pamiatkou je aj zvon (obr. 4) z roku 
1614, ktorý daroval Turzovke jej zakladateľ palatín 
Juraj Thurzo. Nájdete ho vo vestibule mestského 
úradu v Turzovke. 

Spoznajte

históriu

Poznajcie

historię

Explore

the history
You can explore several centuries of history of Kysuce region at one of 
the oldest cultural monuments of the region – a manor house in Radoľa 
(photo 1), where a replica of a mammoth cub is exhibited. Archaeological site 
Koscelisko (photo 3) that documents that Kysuce region was settled already 
in the late stone period is nearby the manor house. Historical core of 
Kysucké Nové Mesto is definitely worth seeing. 
Šance – Valy (Bulwarks – ramparts) is a system of defence objects from 
the 16th and the 17th centuries connected by ramparts with moats to help 
protecting Jablunkovský priesmyk defile against Turkish threat. Remains 
of a defence system are also preserved in Svrčinovec (Staré Šance – Old 
Bulwarks) and in Čierne (Malé Šance – Small Bulwarks) (photo 2). 
A bell (photo 4) from 1614 given to Turzovka by its establisher, palatine Juraj 
Thurzo, is a precious monument. You can see it in the vestibule of Turzovka 
municipal authority. 

O stuletniej historii Kisuc dowiecie się z najstarszych pamiątek historycznych naszego 
regionu. Jednym z najstarszych zabytków jest kasztel w Radoli (zdjęcie 1), w którym znajduje 
się replika młodego mamuta. W pobliżu znajduje się znalezisko archeologiczne Kościelisko 
(zdjęcie 3), dokumentujące zasiedlenie Kisuc w późnej epoce kamiennej. Na uwagę zasługuje 
również historyczne centrum Kisuckiego Nowego Miasta. Z XVI i XVII wieku pochodzą Szańce 
– Wały (Šance – Valy), system obiektów obronnych połączonych wałami z przekopami, które 
miały pomóc przy obronie Przełęczy Jabłonkowskiej (priesmyk Jablunkovský) przeciwko 
Turkom. Resztki systemu obronnego zachowały się w Świerczynowcu–Stare Szańce 
(Svrčinovec-Staré Šance) i Czarnym – Małe Szańce (Čierne – Malé Šance) (zdjęcie 2). 
Ważną pamiątką jest także dzwon (zdjęcie 4) z roku 1614, który darował Turzowce (Turzovka) jej 
założyciel pałatyn Juraj Thurzo. Znajduje się w hali wejściowej urzędu miasta Turzowka.
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Kysuce sú nielen rodiskom významných osobností, ale aj regiónom, 
v ktorom môžete navštíviť viaceré zaujímavosti. 
Rodný dom Jozefa Kronera (obr. 1) sa nachádza v Staškove. Nechýba 
v ňom hercovo kreslo, okuliare, rybárske čižmy, šálka a soška Oscara 
za film Obchod na Korze.
Svoje korene má na Kysuciach, vo Vysokej nad Kysucou, aj E. A. 
Cernan – americký astronaut a posledný človek, ktorý vystúpil na 
Mesiac. V obci sa nachádza jeho pamätná izba (obr. 2). 
V areáli Skanzenu Vychylovka premáva Kysucko-oravská železnica 
(obr. 5) s unikátnym úvraťovým systémom.
Najväčšou drevenou sochou na Slovensku je Slovenský orloj (obr. 4) 
v Starej Bystrici. 
Navštívte aj: 
Mestskú galériu v Čadci 
Kaštieľ v Oščadnici (obr. 6)

Pamätnú izbu v Čiernom (obr. 3)

Pamätnú izbu dramatika Jána Palárika v Rakovej 
Pamätnú izbu prozaika Rudolfa Jašíka v Turzovke
Kysucké múzeum v Čadci

The Kysuce region is not only a birthplace of important personalities; 
it is also the region where you can visit many interesting places. 
Childhood house of Jozef Kroner (photo 1) in village Staškov. It 
displays the actor’s armchair, glasses, fishing boots, cup or Oscar 
statue he got for the movie Obchod na korze (The Shop on Main 
Street).
E. A. Cernan, an American astronaut and the last man who walked 
on the moon, has his roots in the Kysuce region, in village Vysoká 
nad Kysucou. You can visit his commemorative room (photo 2) in the 
village. 
Unique Kysuce–Orava narrow gauge Historic Forest Railway (photo 5) 
can be seen in the Open air museum in Vychylovka.
Slovak horologe (photo 4) in Stará Bystrica is the biggest wooden 
statue in Slovakia. 
Visit also: 
Town gallery in Čadca
Manor house in Oščadnica (photo 6)

Commemorative room in Čierne (photo 3) 
Commemorative room of drama writer Ján Palárik in Raková
Commemorative room of novelist Rudolf Jašík in Turzovka
Kysuce museum in Čadca

Na Kisucach znajduje się wiele różnych ciekawostek. Narodziły się 
tutaj wybitne osobistości historii Słowacji. 
Dom rodzinny znanego aktora Józefa Kronera (zdjęcie 1) znajduje 
się w Staszkowie. W domu, w którym przyszedł na świat, znajduje 
się jego ulubiny fotel, okulary, gumowce wędkarskie, filiżanka 
i statuetka Oscara za film „Sklep przy głównej ulicy“ (Obchod na 
Korze).
Swoje korzenie ma na Kisucach E.A.Cernan – astronauta 
amerykański i ostatni człowiek, który stanął na Księżycu. 
W miejscowości Wysoka nad Kisucą, skąd pochodzą jego rodzice, 
znajduje się izba pamięci rodziny (zdjęcie 2). 
W Skansenie Wychyłówka (Vychylovka) kursuje Kisucko – Orawska 
leśna zabytkowa kolejka wąskotorowa (zdjęcie 5). Jest to unikatowa 
kolejka pętlowa, jedyna taka w Europie. 
Największą drewnianą rzeźbą na Słowacji jest Słowacki orłój (zdjęcie 4) 
w Starej Bystrzycy.
Zobaczcie: 
Galerię Miejską w Czadcy – Mestská galéria v Čadci 
Kasztel w Oszczadnicy – Kaštieľ v Oščadnici (zdjęcie 6) 
Izbę Pamięci w Czarnym – Pamätná izba v Čiernom (zdjęcie 3) 

Izbę Pamięci Jana Palaryka w Rakowej – Pamätná izba dramatika 
Jána Palárika v Rakovej 
Izbę pamięci prozaika Rudolfa Jaszyka w Turzowce – Pamätná izba 
prozaika Rudolfa Jašíka v Turzovke
Muzeum Kisuc w Czadcy – Kysucké múzeum v Čadci

Navštívte

Visit

Zobaczcie
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Naplňte si fľašu čistou horskou vodou z prameňa 
rieky Kysuce (obr. 1) v Makove, ktorá dala meno 
celému kraju. Na potulkách po Javorníkoch 
vám určite padne vhod aj voda z javorníckych 
studničiek. 
V Čadci vyvierajú dva minerálne pramene – 
Vojtovský (tri studničky) (obr. 2) a Bukovský prameň. 
Cesta k nim je príjemnou prechádzkou. 
Počas celého roka sa môžete osviežiť v troch drevom 
vykurovaných sudoch v Sudoparku v Klokočove.
Kompletné služby pre šport, zdravý životný štýl, 
relax a oddych pre celú rodinu poskytuje
Plaváreň v Čadci (obr. 3).
Osviežiť sa môžete aj z prameňa Zimná voda, ktorý 
sa nachádza v závere náučného chodníka Jozefa 
Kronera v Staškove. 

In Makov fill your bottle with clear mountain 
water from the spring of Kysuca River (photo 1), 
after which the whole region was named. You can 
also drink water from springs you find during 
wanders and hikes in Javorníky mountains. 
In Čadca there are two mineral springs – 
Vojtovský spring (so-called “Three springs”) 
(photo 2) and Bukovský spring. You can take an 
easy walk to them. 
Throughout the year you can refresh yourself in 
three wood-fired bathing barrels in Sudopark in 
Klokočov.
The swimming pool in Čadca (photo 3) offers 
complex services in the field of sport, healthy 
lifestyle and relax for a whole family.
You can drink water from spring “Zimná voda” 
(Winter water) located in the final part of an 
educational trail of Jozef Kroner in Staškov. 

Napełnijcie flaszkę czystą górską wodą ze 
źródła rzeki Kisuca (zdjęcie 1) w Makowie, od której 
pochodzi nazwa całego regionu. Na wędrówkach 
po Jawornikach na pewno Wam posmakuje 
woda z jawornickich studzienek.
W Czadcy wytryskują dwa źródła wody 
mineralnej – źródłoWojtowskie – Vojtovský 
prameň (trzy studzienki) (zdjęcie 2) i źródło 
Bukowskie – Bukovský prameň. Droga ku nim 
to świetne miejsce na spacer.
W przeciągu całego roku można się orzeźwić 
w trzech drzewem ogrzewanych beczkach 
w Sudoparku w Klokoczowie.
Kompletne świadczenia usług w dziedzinie 
sportu, zdrowego stylu życia, relaksu 
i odpoczynku dla całej rodziny udziela basen 
pływacki w Czadcy (zdjęcie 3).
W Staszkowie na końcu chodnika edukacyjnego 
imienia Józefa Kronera możecie orzeźwić się 
wodą ze źródła Zimna Woda.
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Ako povedal A. Einstein, hra je jedným z najefektívnejších 
spôsobov, ako si zjednodušiť život. Nezabúdajte na ňu ani 
počas svojej dovolenky. 

Zahrajte si s priateľmi, známymi a rodinou GOLF: 
 Adventure golf (obr. 3) v Rodinka Resort v Oščadnici. Adventure 
golf je zmenšené golfové ihrisko do veľkosti minigolfu 
s nerovným povrchom, kopčekmi, vodnými plochami 
a pieskom. 
Miniatur golf (obr. 2) v Penzióne Centrál v Oščadnici. 
 Discgolf (obr. 1) pri SKI Apartmány v Makove. Downhillové 
ihrisko s 9 jamkami a piatimi košmi. 

Ruské kolky, petangue, tenis, bedminton, minigolf, hokejbal 
a iné kolektívne športy si môžete zahrať v Areáli športu 
a oddychu v Turzovke. 

Zahrajte si:
 Futbal – odporúčame futbalové ihrisko s trávnatým povrchom 
pri ZŠ Milošová u Prívary v Čadci. 
Kolektívne športy – multifunkčné ihriská v Skalitom, Čiernom, 
Vysokej nad Kysucou, Makove, Rakovej, v Čadci, Staškove, 
Klokočove, Oščadnici a iných obciach. 
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Zahrajte sa Play

Zagrajcie

Albert Einstein said that a play was one of the most powerful 
ways of making life simpler. Do not forget it during your 
holiday. 

Play GOLF with your friends and family: 
Adventure golf (photo 3) in Rodinka Resort in Oščadnica. 
Adventure golf is played on a golf course reduced to the size of 
a miniature golf course with uneven surface, hills, water areas 
and sand. 
Miniature golf (photo 2) in guesthouse Centrál in Oščadnica.
Disc golf (photo 1) at SKI APARTMÁNY in Makov. Downhill course 
with 9 holes and 5 baskets. 

Russian ninepins, Pétanque, tennis, badminton, miniature golf, 
hockey-ball and other games can be played in Sport and Relax 
Area in Turzovka.

Play:
Football – we recommend the football field with grass surface 
at Elementary School Milošová u Prívary in Čadca.
Sport games – multifunctional grounds in Skalité, Čierne, 
Vysoká nad Kysucou, Makov, Raková, Čadca, Staškov, 
Klokočov, Oščadnica and in other villages. 

Jak powiedział A.Einstein, zabawa jest jednym z najbardziej 
efektywnych sposobów, jak zrobić życie prostszym. Nie 
zapominajcie o tym i podczas urlopu. 

Zagrajcie z przyjaciółmi, znajomymi i z rodziną GOLF: 

Adventure golf (zdjęcie 3) w Rodzinka Resort w Oszczadnicy. 
Adwenture golf jest grany na zmniejszonym (mini) boisku 
golfowym z nierówną nawierzchnią, pagórkami, kałużami 
wody i piaskiem. 
Miniatur golf (zdjęcie 2) w Pensjonacie Centrál w Oszczadnicy. 
Discgolf (zdjęcie 1) przy SKI Apartmány w Makowie. Downhill 
boisko z 9 jamkami i pięcioma koszykami. 

Kręgle rosyjskie, petangue, tenis, badminton, minigolf, hokejbal 
i inne sporty kolektywne można zagrać w Areale sportu 
i odpoczynku. 

Zagrajcie:
Piłkę nożną–polecamy boisko z nawierzchnią z trawy przy 
Szkole Podstawowej Milošová u Prívary v Czadcy. 
Kolektywne sporty – wielofunkcyjne boiska w Skalitym, 
Czarnym, Wysokiej nad Kisucą, Makowie, Rakowej, 
w Czadcy, Staszkowie, Klokoczowie, Oszczadnicy i innych 
miejscowościach. 
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V Oščadnici nie je o zábavu a adrenalín núdza. 
V letnom centre zábavy Snowparadise Veľká 
Rača Oščadnica nájdete rôzne atrakcie pre 
všetky vekové kategórie. 
Bobová dráha (obr. 1)  
Hlavnou atrakciou letnej sezóny je bobová 
horská dráha, ktorá svojou dĺžkou 1300 m 
patrí medzi najdlhšie bobové dráhy v strednej 
Európe. V dvojmiestnom vozíku sa môžete 
spustiť rýchlosťou až 40 km/hod.
Kolobežky MONSTER (obr. 2)   
Od vrcholovej stanice v Dedovke budete môcť 
vyskúšať svoje adrenalínové cítenie v zjazde 
dolu svahom na robustnej kolobežke. 
Tarzaní zvoz Karolšus. 
170 m dlhý zjazd na vysunutom lane, ktorý 
účastník zjazdí zavesený na horolezeckom 
sedáku po kladke. 

V stredisku nájdete aj: 
•	 klasické	trampolíny	a	bungee	trampolíny	
•	 detské	lanové	centrum
•	 lukostreľbu	
•	 aquazorbing	

Športcentrum Oščadnica (obr. 3) ponúka mnohé 
zábavné a adrenalínové aktivity s možnosťou 
zapožičať si horské a cestné bicykle, horské 
a cestné kolobežky, horské káry
– trojkolky, motorové štvorkolky pre deti aj 
dospelých. K dispozícii je aj inštruktor, ktorý
Vás prevedie na motokárach tými najkrajšími 
kútmi obce. 
V zariadení sa nachádza najväčší bezplatný 
zábavný park na Kysuciach pre deti od 3 do 
14 rokov. 
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Zažite

adrenalín a zábavu

Na Veľkej Rači – každému sa páči!

Vhodné pre školské výlety. 

Počas roka sa v zariadeniach konajú rôzne sprievodné podujatia a akcie. 
1

2

3



Plenty of fun and adrenaline is available in 
Oščadnica. Attractions for all age categories 
are offered in the summer centre of fun in 
Snowparadise Veľká Rača Oščadnica. 
Bob-sleigh track (photo 1) 
The main summer-season attraction is the 1,300 
metres long bob-sleigh track, one of the longest 
bob-sleigh tracks in Central Europe. A two-seat 
cart can go as fast as 40 km per hour.
MONSTER scooters (photo 2)

You can test your adrenaline feeling driving 
perfect robust scooter down the hill from the 
peak station in Dedovka. 
Tarzan ride Karolšus 
A 170 m long ride on a hanging rope. You drive 
the rope down on a pulley wearing harnesses. 

In the centre you can also find: 
•	 Classic	trampolines	and	bungee	trampolines
•	 Children	rope	centre
•	 Archery	
•	 Aquazorbing	

Športcentrum Oščadnica (photo 3) offers various 
fun and adrenaline activities and a possibility to 
rent mountain or road bicycles, mountain and 
road scooters, mountain carts – three-wheelers, 
motor four-wheelers for kids and for adults. You 
can hire an instructor to show you the most 
beautiful parts of the village on a four-wheeler.
The biggest free children playground in Kysuce 
with many attractions designed for kids from 
3 to 14 years of age is in the area. 

W Oszczadnicy nie brakuje okazji do adrenalinu 
i zabawy. W letnim centrum zabawy 
Snowparadise Wielka Racza Oszczadnica 
znajdują się różne atrakcje dla osób w różnym 
wieku.
Bobslejowy szlak (zdjęcie 1) 
Główną atrakcją sezonu letniego jest szlak 
bobslejowy, który względem na swoją długość 
1 300 zalicza się do najdłuższych tras w Europie 
Średniej. W dwumiejscowym wózku można się 
spuścić z szybkością nawet 40 km/godz.
Hulajnoga Łyżwy – MONSTER (zdjęcie 2) 
Pocznąc stacją w Dziadówce (Dedovka) można 
przeżyc adrenalinową przygodę spuszczając się 
w dół stoku na hulajnodze łyżwy.
Tarzani zjazd Karolszus 
170 m długi zjazd na wysuniętej linie, 
uczestniczący zjedzie zawieszony na 
górskowspinaczkowym siodełku po kładce.

W ośrodku znajdują się:
•	 Klasyczne	trampoliny	i	bungee	trampolíny	
•	 Dziecięce	linowe	centrum
•	 Łukostrzelba	
•	 Aquazorbing	

Sportcentrum w Oszczadnicy (zdjęcie 3) proponuje 
wiele form zabawy i adrenalinowych czynności 
z możliwością wypożyczenia rowerów 
drogowych i górskich, hulajnog, górskiego 
wózka – pojazdu trzykołowego, quadu dla dzieci 
i dorosłych. Do dyspozycji jest również instruktor, 
który Was może powozić na pojazdach 
motorowych po tych najurokliwszych zakątkach 
miejscowości. W naszym centrum znajduje się 
największy bezpłatny zabawny park na Kisucach 
dla dzieci od 3 do 14 lat.
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Experience

Przeżyjcie

adrenaline and fun 

adrenalin i zabawę Everybody likes Veľká Rača! 

Suitable for school trips. 

Various events are organized in the facilities throughout the year. 

Na Wielkiej Raczy co kto raczy! 

Odpowiednie dla wycieczek szkolnych. 

W ciągu całego roku odbywają się tutaj różne akcje towarzyskie, firmowe i inne.



Z kysuckej obce Čierne sa dostanete na 
unikátne miesto, na ktorom sa stretávajú 
hranice troch štátov – Slovenskej, Českej 
(prístup z Hrčavy) a Poľskej republiky 
(prístup z Jaworzynky). Bod Trojmedzia 
sa nachádza v koryte potôčika, nad 
ktorým je postavený drevený most 
spájajúci poľský a slovenský breh. Na 
všetkých stranách sa nachádzajú 240 
cm vysoké žulové monolity, do ktorých 
podstavcov boli pri stavbe 22.6.1995 
vložené pamätné dokumenty tej doby 
– listiny, noviny, mince. Na českej 
a slovenskej strane sú vybudované 
turistické prístrešky s ohniskom, na 
poľskej strane bezbariérový prístup. 
Na Trojmedzí sa konajú v priebehu celého 
roka viaceré podujatia – Stavania mája, 
Goralský maratón, Slávenie Eucharistie 
na Trojmedzí, Turistický pochod cez tri 
štáty Európy, Silvester na Trojmedzí. 

Stretnutie návštevníkov z troch krajín, 
s tromi rôznymi menami a jazykmi, má 
na tomto mieste neopakovateľné čaro 
a symboliku. 

From the Kysuce village Čierne you can 
get to a unique place, where borders of 
three countries meet – Slovak Republic, 
Czech Republic (accessible from Hrčava) 
and Polish Republic (accessible from 
Jaworzynky). Trojmedzie is a point 
situated in a channel of a small brook, 
above which a wooden bridge connecting 
the Polish and Slovak banks was built. 
Three 240cm-high granite monoliths 
were built there. Commemorative 
documents of the period, newspapers 
and coins were inbuilt in the bases of 
the monoliths during the construction 
on 22 June 1995. Roofed gazebos with 
a campfire place are built on the Czech 
and Slovak side, and a barrier-free access 
is from the Polish side. 
Various events are organized at 
Trojmedzie throughout the year – 
Maypole erecting, Goral marathon, 
Sacramental Worship at Trojmedzie, hike 
Through Three European Countries, New 
Year’s Eve at Trojmedzie. 

People from three various countries 
speaking three different languages and 
using three different currencies meet in 
this point, what makes it a place with 
unique charm and symbolism. 

Z kisuckiej miejscowości Czarne łatwo 
dostać się na unikatowe miejsce, w 
którym spotykają się granice trzech 
państw, Republik – Słowackiej, Czeskiej 
(dostęp od Hrczawy – Hrčava) i Polskiej 
(dojście z Jaworzynki). Punkt Trójmiedzy 
znajduje się w korycie strumienia, przez 
który prowadzi drewniany mostek, 
łączący polski i słowacki brzeg. Na 
wszystkich trzech stronach znajdują 
się 240 cm wysokie monolity z granitu. 
Do ich cokołów były zabudowane 
22.6.1995 roku dokumenty z tej doby 
– listy, gazety, monety... Po czeskiej 
i słowackiej stronie znajdują się kryte 
miejsca turystyczne z ogniskiem. 
Po stronie polskiej jest umożliwiony 
bezbarierowy dostęp. Podczas całego 
roku na Trójmiedzy trwają różne imprezy 
– Drzewka majowe, Maraton góralski, 
Uroczystości eucharystyczne, Marsz 
turystyczny przez trzy państwa Europy, 
Sylwester...
Spotkanie uczestników z trzech państw 
z trzema róznymi imionami, mówiącymi 
trzema różnymi językami na tym właśnie 
miejscu, ma niepowtarzalne czaro 
i symbolikę. 
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Stretnite sa

Meet

Spotkajcie się 



Na Kysuciach stoja určite za obdiv mnohé 
prírodné zaujímavosti, ktoré nenájdete nikde inde 
na Slovensku. 
Kamenné gule (obr. 2) v časti Milošová – Megoňky 
v Čadci sú prírodnou pamiatkou. Nachádzajú 
sa v bývalom kameňolome a v jeho blízkosti. 
Najväčšia má priemer 2,6 m. Podobné gule 
nájdete aj v skalnej hrane v obci Klokočov. 
Unikátny Korňanský ropný prameň (obr. 1) v Korni 
sa zachoval ako jediný z podobných menších 
povrchových výverov ropy v strednej Európe.
Za obdiv stojí aj najstarší brest hrabolistý (obr. 3) 
v strednej Európe, ktorý ma takmer 500 rokov. 
Nachádza sa v obci Makov, v osade U Papaji. 
V jeho tieni si príjemne oddýchnete. 

Pri ceste na Veľký Polom (1 067 m n. m.) sa 
zastavte pri skalnej stene s príznačným názvom 
Medvedia skala. 

There are many interesting natural places in the 
Kysuce region that you can find nowhere else in 
Slovakia and that are definitely worth seeing. 
Stone spheres (photo 2) in Milošová – Megoňky 
in Čadca are a nature monument situated in 
a former quarry and nearby it. The biggest 
sphere has 2.6 m in diameter. Similar spheres can 
be seen also in a rock edge in village Klokočov. 
Unique Korňanský crude spring (photo 1) in Korňa 
is the only small surface crude spring preserved 
in Central Europe.
The oldest smooth-leaf elm tree (photo 3) in Central 
Europe is almost 500 years old and you should 
not miss seeing it. It grows in village Makov, in 
settlement U Papaji. You can rest in the shade of 
its crown. 

If you hike to Veľký Polom (1,067 meters above 
sea level), do not forget to stop by Medvedia 
skala Rock. 
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Obdivujte

Admire 

Podziwiajcie

1

2 3

Na Kisucach znajdują sie rożne godne podziwu 
ciekawostki przyrodnicze, których nie znajdziemy 
nigdzie więcej na Słowacji.
Kamienne kule (zdjęcie 2) w części Miloszowa – 
Megońki (Milošová – Megoňky) w Czadcy są 
pamiątką przyrodniczą. Znajdują sie w byłym 
kamieniołomie i w jego okolicy. Największa kula 
ma przekrój 2,6 m. Podobne kule można widzieć 
i w skalnej grani w miejscowości Klokoczów. 
Unikatowe Korniańskie źródło ropy (zdjęcie 1) 
w Korni, zachowało się jako jedyne z podobnych 
mniejszych powierzchniowych wywierów ropy 
w średniej Europie.
Godny podziwu jest najstarszy wiąz 
drobnolistny (zdjęcie 3) w Europie Środkowej, który 
ma prawie 500 lat. Znajduje się w Makowie, 
w osadzie U Papajów. W cieniu starego drzewa 
można przyjemnie odpocząć i pomedytować. 
Przy drodze na Wielki Polom (Veľký Polom) 
(1 067 m n.p.m.) można na chwilę zatrzymać się 
przy ścianie skalnej o ciekawym nazwie Skała 
Niedźwiedzia.



Strava na Kysuciach bola veľmi skromná 
a stereotypná – dôležité miesto mali múčne jedlá, 
mliečne výrobky, zemiaky, strukoviny a kapusta. 
Mäso sa jedlo predovšetkým vo sviatočné dni 
a pri významných rodinných udalostiach ako boli 
svadba, či krstiny. Dodnes je v regióne obľúbená 
kapusta a zemiaky – na rôzne spôsoby (kapustnica, 
kapustníky, zemiakové placky – polesníky). 
Z múčnych jedál šišky, štrúdle, buchty na pare 
a kysnuté koláče.
Každé leto sa v Čadci koná súťaž v príprave 
polesníkov s názvom Kysucký polesník. 
Kysucké jedlo môžete vyskúšať aj na podujatiach 
Kuchyňa starých materí v Skanzene Vychylovka. 
Oblasť medzi Bytčou, Žilinou a Čadcou je miestom 
zrodu drotárstva (zač. 18. storočia) – slovenského 
unikátu. Vyskúšajte si niečo zdrôtovať (napr. na 
podujatí Drôtománia v Čadci) a zistíte, že to vôbec 
nie je také jednoduché. 

Diet in the Kysuce region has been very simple 
and stereotypical – the diet included flour, dairy 
products, potatoes, pulses and cabbage. Meat was 
eaten on festive days and during important family 
events, such as at wedding and christening parties. 
Cabbage and potatoes are still very popular in 
the region and are used to prepare various meals 
(sour-kraut soup, buns filled with sour-kraut, potato 
pancakes – so called “polesníky”). Meals made from 
flour are popular as well – fried doughnuts, strudels, 
steamed sweet dumplings and various yeast cakes.
“Kysucký polesník” (Polesník of Kysuce) is 
a contest in cooking potato pancakes held in Čadca 
every year in summer. 
You can taste traditional meals of Kysuce Region 
during the event “Grandma´s cuisine” held in the 
open air museum in Vychylovka. 
The territory between Bytča, Žilina and Čadca is the 
birthplace of the unique craft of tinkery (beginning 
of the 18th century). You can try it out (for example 
during Drôtománia – Tinker mania events in Čadca) 
and you will probably find out that it is not an easy 
thing to do. 

Jedzenie na Kisucach zawsze było bardzo skromne 
i dosyć stereotypowe – ważne miejsce miały 
potrawy z mąki, mleka, ziemniaki, rośliny strąkowe 
i kapusta. Mięso jadano głównie w dni świąteczne 
i podczas ważnych rodzinnych wydarzeń takich jak 
wesele lub chrzciny. Do dzisiaj kapusta i ziemniaki 
są najbardziej ulubione. Tradycyjne potrawy to 
kapuśniak, pierożki z kapustą, placki kapuściane, 
tzw. poleśniki. Ulubione mączne potrawy to pączki, 
strudle, kluski na parze i ciasto drożdżowe. 
W lecie w Czadcy zawsze przebiegają zawody 
w przygotowaniu poleśników, zwanych Kisuckie 
poleśniki.
Kisuckich specjałów można spróbować również 
na imprezie Kuchnia naszej babci w Skansenie 
Wychyłówka.
Obszar pomiędzy Bytczą, Żyliną i Czadcą jest 
miejscem powstania, na początku XVIII wieku, 
unikatowego słowackiego rzemiosła, druciarstwa. 
Każdy może spróbować cokolwiek zdrutować, np. 
na imprezie Drutomania w Czadcy i dowie się, że to 
nie jest takie łatwe.
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Vyskúšajte

jedlo i remeslo

Try 

cuisine and craft

Wypróbójcie

potraw i rzemiosł 



Miłośnicy jazdy na nartach biegowych mogą 
skorzystać z kilku zadbanych tras biegowych.
Beskidzko – Jawornicka narciarska biegowa 
magistrala łączy miejscowości Maków – 
Wielki Jawornik oraz Maków – Bumbałka 
z Czadcą na Husariku. Dlugość głównej trasy 
wynosi około 54 km.

Międzynarodowe zawody sportowe 
– tropem zdrowia mają długość około 
45 km. Zaczynają i kończą w Skalitym–
Serafinów. Przebiegają poprzez miejscowości 
Świerczynowiec, Skalite i Czarne. 
Wyjątkowe warunki dla rozwoju narciarstwa 
biegowego posiada Oszczadnica. Kilka tras 
biegowych przecina miejscowość. Wchodzą 
one w skład Kisuckiej narciarskiej magistrali. 

Na bieg narciarski można również 
wykorzystać trasę cyklomagistrali 
Bystrzyckiej.
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Bežkujte

Go Cross-Country Skiing 

Jazda na nartach jest zdrowa

Milovníci bežeckého lyžovania môžu využiť 
niekoľko upravovaných lyžiarskych bežeckých 
trás. 
Beskydsko-Javornícka lyžiarska bežecká 
magistrála spája lokality Makov – Veľký Javorník 
a Makov – Bumbálka s Čadcou na Husáriku. Dĺžka 
hlavnej trasy je cca 54 km. 

Medzinárodná stopa zdravia je zokruhovaná 
45 km dlhá bežecká trasa, ktorá začína aj končí 
v Skalitom – Serafínove. Prechádza cez obce 
Svrčinovec, Skalité a Čierne. 
Jedinečné podmienky pre rozvoj bežeckého 
lyžovania má Oščadnica. Obcou prechádzajú 
viaceré bežecké trasy, ktoré sú súčasťou Kysuckej 
lyžiarskej magistrály. 

Na bežkovanie je možné využiť aj trasu Bystrickej 
cyklomagistrály. 

Those who like cross-country skiing 
can use several treated cross-
country skiing trails. 
Beskydy–Javorníky cross-country 
skiing artery connects Makov 
– Veľký Javorník and Makov – Bumbálka 
with Čadca na Husáriku. The main trail is 
approximately 54 km long.

International trail of health is a 45 km long 
cross-country skiing circuit that begins and 
ends in Skalité – Serafínov. It goes through 
villages Svrčinovec, Skalité and Čierne. 
Oščadnica has unique conditions to develop 
cross-country skiing. Several cross-country 
skiing trails that belong to Kysuce skiing 
artery go through Oščadnica. 

Also Bystrica cycling artery can be used for 
cross-country skiing. 
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Lyžujte

Mierne svahy a dobrá dostupnosť lyžiarskych 
stredísk predurčuje Kysuce na zimnú rodinnú 
dovolenku. Snehová pokrývka trvá na 
Kysuciach 100-110 dní v roku pri priemernej 
výške snehu 30-40 cm, na hrebeňoch 
Kysuckých Beskýd až 140 dní pri výške 
100 cm.

Najväčším lyžiarskym strediskom na 
Kysuciach je Snowparadise Veľká Rača 
Oščadnica (obr. 1). 
Ponúka 14,5 km pravidelne upravovaných 
a zasnežovaných zjazdoviek všetkých 
náročností, dve 4-sedačkové lanovky, 
3 vleky a 6-sedačkovú lanovku v kombinácii 
s 8-miestnymi kabínkami. Stredisko má 
najdlhšie osvetlené zjazdovky na Slovensku 
(2 700 m) a premáva v ňom bezplatná 
skibusová doprava. 
Lyžiarske stredisko SKI Makov (obr. 2) je ideálne 
pre rodiny s deťmi. V stredisku sú 4 lyžiarske
vleky a upravované široké, ľahké a stredne 
ťažké zjazdovky. Večerná lyžovačka na 
osvetlenej 1 200 m dlhej zjazdovke, detský 
ski fun park, snowpark, snowtubing, apreski 
bar a ostatné služby sú zárukou spokojnosti. 
Začiatočníci aj pokročilí si môžu dobre 
zalyžovať aj v stredisku Športcentrum 
v Oščadnici (obr. 3). K dispozícii sú dva 
vleky – detský a druhý s dĺžkou 500 m 
a 95 prevýšením. Stredisko je vhodné 
aj pre organizáciu lyžiarskych výcvikov 
a firemných, školských a súkromných 
pretekov, ktoré vám zorganizujú na kľúč. 

Všetky uvedené strediská poskytujú 
komplexné služby – lyžiarske školy, škôlky, 
požičovne lyžiarskej a snowboardovej 
výstroje, úschovne lyží ap. 

Ďalšie lyžiarske strediská:
Raková – Korcháň
Klokočov – Hlavice 
Makov – Kasárne
Turzovka – Bukovina 
Veľké Ostré 
Horný Vadičov 

1

3

2
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Mild slopes and good accessibility of ski 
centres make Kysuce region a great place for 
winter holiday. In Kysuce, 30 – 40cm of snow 
last for 100-110 days a year in average, on 
ridges of Kysucké Beskydy Mountains, 100 
cm for up to 140 days.

Snowparadise Veľká Rača Oščadnica (photo 1) 
is the biggest ski centre in the Kysuce region. 
It offers 14.5 km of downhill skiing trails – 
regularly treated and covered by artificial 
snow – two 4-seat cableways, 3 ski-lifts and 
a 6-seat cableway combined with cabins 
for 8 people. Veľká Rača is known for the 
longest downhill skiing trails for night skiing 
in Slovakia (2,700 m) and it offers a free ski 
bus. 
Ski centre SKI Makov (photo 2) is ideal for 
families with children. In the centre there 
are 4 ski-lifts and treated trails – wide and 
easy ones and medium-difficult ones as well. 
Evening skiing down a 1,200 m long lighted 
ski downhill trail, children ski fun park, snow 
park, snow tubing, après ski bar and other 
services guarantee that all visitors will be 
satisfied. 
Whether beginner or advanced, you will 
enjoy skiing in Športcentrum in Oščadnica 
(photo 3). Two ski-lifts are available there – 
one for children and the other one about 
500 metres long with elevation of 95 m. 
In the centre they will organize a turnkey 
ski trainings and firm, school and private 
contests. 

All the above ski centres offer complex 
services – ski schools, kindergartens, ski and 
snowboard equipment renting, left ski room, 
etc. 

Other ski centres:
Raková – Korcháň
Klokočov – Hlavice 
Makov – Kasárne
Turzovka – Bukovina 
Veľké Ostré 
Horný Vadičov 

Go Skiing

Narty to radość

1

1

Łagodne	stoki	i	dobry	dostęp	do	ośrodkow	
narciarskich robi z Kisuc idealne miejsce 
rodzinnego zimowego urlopu. Pokrywa 
śniegowa wytrzymuje tutaj 100 – 110 dni 
w roku. Jej wysokość przeciętnie wynosi 30 – 
40 cm. Na grzebieniach Kisuckich Beskidów 
wynosi to 140 dni a pokrywa jest wysoka 
100 cm.

Największym ośrodkiem narciarskim na 
Kisucach jest Snowparadise Wielka Racza 
Oszczadnica (zdjęcie 1). Znajduje sie tutaj 
14,5 km prawidłowo utrzymywanych 
i zaśnieżonych tras zjazdowych dla narciarzy 
o różnym stopniu zaawansowania. Również 
można skorzystać z czterosiodełkowej kolejki 
linowej, 3 wyciagów oraz sześciosiodełkowej 
kolejki w kombinacji z kabinkami dla 8 osób. 
Ośrodek ma trasy zjazdowe z najdłuższym na 
Słowacji oświetleniem (2 700 m). W ośrodku 
jest do dyspozycji bezpłatny transport 
skibusowy. 
Ośrodek narciarski SKI Maków (zdjęcie 2) jest 
idealnym miejscem wypoczynkowym dla 
rodzin z dziećmi. Znajdują się 4 wyciągi 
narciarskie, utrzymywane w bardzo 
dobrym stanie szerokie trasy zjazdowe 
dla mniej i bardziej zaawansowanych. 
Zadowoleni będą wszyscy, którzy skorzystają 
z dziecięcego ski fun parku, snowparku, 
snowtubingu, baru apres-ski i innych 
świadczeń usługowych.
Zaczynający i zaawansowani narciarze 
mogą również skorzystać z tras zjazdowych 
w Sportcentrum w Oszczadnicy (zdjęcie 3). Do 
dyspozycji są tutaj dwa wyciągi – dziecięcy 
i drugi o długości 500 m i z nawyszeniem 
95 m. Ośrodek jest odpowiedni do organizacji 
szkoleni narciarskich oraz firmowych, 
szkolnych i prywatnych wyścigów, które 
przygotują pod klucz. 

Wszystkie przytoczone ośrodki oferują 
kompleksne świadczenia usługowe – 
szkoły narciarskie, szkółki, wypożyczalnie 
narciarskiego i snowboardowego sprzętu, 
przechowalnię nart i tym podobne.

Kolejne ośrodki narciarskie:
Rakowa – Korchań (Raková – Korcháň)
Klokoczów – Hlawice (Klokočov – Hlavice) 
Maków –Kasarnie (Makov – Kasárne)
Turzowka – Bukowina (Turzovka – Bukovina) 
Wielkie Ostre (Veľké Ostré)
Górny Wadiczów (Horný Vadičov) 



Ak sa pozrieme na svet z výšky, zatúžime toho 
spoznať, prejsť a uvidieť ešte viac. Zaručené 
krásne výhľady (v prípade pekného počasia) 
budete mať z rozhľadní na javorníckom 
hrebeni: z drevenej rozhľadne na Stratenci 
(obr. 4) (1 055 m n. m.), z Mikovčákovej 
rozhľadne na Kamenitom (obr. 2) (834 m n. 
m) a rozhľadne na Marťankovskom kopci 
(obr. 3) (nad osadou Petránky, 854 m n. m.). 
Rozhľadňu Bobovec (obr. 1) (723 m n. m.) 
nájdete nad Starou Bystricou. 
Malá vyhliadková plošina sa nachádza na 
poľskej strane na najvyššom vrchu Kysuckých 
Beskýd – Veľkej Rači (1 236 m n. m.). 
Prístupná je z obce Oščadnica. 
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If you viewed the country from high above, you would certainly 
desire to explore it, get to know it and see more of it. Beautiful 
views (in case of nice weather) are guaranteed from lookout towers 
at Javorníky ridge: wooden lookout at Stratenec (photo 4) (1,055 
metres above sea level), Mikovčák´s lookout at Kamenité (photo 2) 
(834 metres above sea level) and lookout at Marťankovský hill 
(photo 3) (above the settlement Petránky, 854 metres above sea level). 
Lookout tower Bobovec (photo 1) (723 metres above sea level) is 
situated above Stará Bystrica. 
Small observation platform is situated on the Polish side of Veľká 
Rača (1,236 metres above sea level), the highest peak of Kysuce 
Beskydy. It is accessible from village Oščadnica. 

Przy spojrzeniu na świat z wysokości będziemy 
marzyć poznać, przejść i zobaczyć jeszcze więcej. 
Gwarantowanie przepiękne widoki, zwłaszcza 
przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, 
czekają na nas z punktów widokowych na 
Jawornickim grzebieniu: z drewnianego tarasu na 
Stratieńcu (zdjęcie 4) (Stratenec – 1 055 m n.p.m.), 
z Mikowaczkowego tarasu na Kamenitnym (zdjęcie 2) 
(834 m n.p.m.) i z tarasu widokowego na wzgórzu 
Martiankowskim (zdjęcie 3) (Marťankovský kopec 
ponad wsią Petránky, 854 m n. m.). Punkt widokowy 
Bobowiec (zdjęcie 1) (723 m n. m.) znajduje się nad 
Starą Bystrzycą (Stará Bystrica). 
Mały taras widokowy znajduje się po polskiej stronie 
na najwyższym wzgórzu Kisuckich Beskid – Wielkiej 
Raczy (1 236 m n. m.). Dojście z miejscowości 
Oszczadnica.

Rozhliadnite sa

1

3

2
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Mierne svahy a dobrá dostupnosť lyžiarskych 
stredísk predurčuje Kysuce na zimnú rodinnú 
dovolenku. Snehová pokrývka trvá na 
Kysuciach 100-110 dní v roku pri priemernej 
výške snehu 30-40 cm, na hrebeňoch 
Kysuckých Beskýd až 140 dní pri výške 100 
cm.

Najväčším lyžiarskym strediskom na 
Kysuciach je Snowparadise Veľká Rača 
Oščadnica. 
Ponúka 14,5 km pravidelne upravovaných 
a zasnežovaných zjazdoviek všetkých 
náročností, dve 4-sedačkové lanovky, 3 
vleky a 6-sedačkovú lanovku v kombinácii 
s 8-miestnymi kabínkami. Stredisko ma 
najdlhšie osvetlené zjazdovky na Slovensku 
(2 700 m) a premáva v ňom bezplatná 
skibusová doprava. 
Lyžiarske stredisko SKI Makov je ideálne pre 
rodiny s deťmi. V stredisku sú 4 lyžiarske
vleky a upravovane široké, ľahké a stredne 
ťažké zjazdovky. Večerná lyžovačka na 
osvetlenej 1 200 m dlhej zjazdovke, detsky 
ski fun park, snowpark, snowtubing , apreski 
bar a ostatné služby sú zárukou spokojnosti. 
Začiatočníci aj pokročilí si môžu dobre 
zalyžovať aj v stredisku Športcentrum 
v Oščadnici. K dispozícii sú dva vleky 
– detský a druhý s dĺžkou 500 m a 95 
prevýšením. Stredisko je vhodné aj 
pre organizáciu lyžiarskych výcvikov 
a firemných, školských a súkromných 
pretekov, ktoré vám zorganizujú na kľúč. 

Všetky uvedené strediská poskytujú 
komplexné služby – lyžiarske školy, škôlky, 
požičovne lyžiarskej a snowboardovej 
výstroje, úschovne lyží ap. 

Ďalšie lyžiarske strediská:
Raková – Korcháň
Klokočov – Hlavice 
Makov – Kasárne
Turzovka – Bukovina 
Veľké Ostré 
Horný Vadičov 
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a športujte

i uprawiać sporty 

Bicyklujte

Jeździć na rowerze 

4

Do Cycling

And Sports

Spoznajte Kysuce na bicykli. Kysucká 
cyklomagistrála má dĺžku viac ako 130 km 
a prechádza z Kotešovej až do Sedla 
Demänová, kde sa napája na Oravskú 
cyklomagistrálu. Pre nadšencov horskej 
cyklistiky odporúčame viaceré trasy pre 
horské bicykle v Oščadnici. 
Cyklotrasou vzájomnosti sa dostanete 
z Rakovej (námestia), cez Korcháň až na 
rozhľadňu Tetřev v ČR (12 km). 
20 km dlhá Bystrická cyklomagistrála spája 
Krásno nad Kysucou a Novú Bystricu. Môžete 
ju zdolať aj na kolieskových korčuliach 
a v zime na bežkách. Okolo vodnej nádrže 
Nová Bystrica vedie značená cca 30 km 
cyklotrasa vhodná pre trekingové a horské 
bicykle. 

Náučné chodníky sa nachádzajú v miestach 
s hodnotným krajinárskym, estetickým 
a prírodovedným charakterom. Nájdete ich 
v Staškove, v Oščadnici, Radoli, Makove 
(Javorníky – Družba) a v Zborove nad 
Bystricou. Rekreační bežci si môžu svoju 
fyzickú zdatnosť zlepšovať na Šeríkovom 
okruhu v Čadci. 

Explore Kysuce region on a bike. Kysuce 
cycling artery is over 130 km long, it starts 
at Kotešová and goes up to Demänová 
saddle, where it joins the Orava cycling 
artery. Mountain biking enthusiasts can 
choose from several mountain bike trails in 
Oščadnica. 
A cycling trail of Solidarity goes from 
Raková (square), through Korcháň up to 
a lookout tower Tetřev in the Czech Republic 
(12 km). 
A 20 km long Bystrica cycling artery 
connects Krásno nad Kysucou and Nová 
Bystrica. In summer it is suitable for skating, 
in winter for cross-country skiing. A 30 km 
long marked cycling artery goes around the 
water reservoir Nová Bystrica. It is suitable 
for trekking bikes and mountain bikes. 

Educational trails lead through areas having 
valuable landscape, aesthetic and natural 
character. You can find them in Staškov, 
Oščadnica, Radoľa, Makov (Javorníky 
– Družba) and in Zborov nad Bystricou. 
Recreational runners can improve their 
fitness at Šeríkov´s circuit in Čadca.

Poznajcie Kisuce na rowerze. Kisucka Cyklomagistrala 
ma długość ponad 130 km i przechodzi 
z Kotieszowej (Kotešová) aż po Przełęcz Demianowa 
(Sedlo Demänová), gdzie dołączy do Orawskiej 
Cyklomagistrali. Polecamy kilka ciekawych tras 
górskiej cyklistyki dla miłośników rowerów górskich. 
Cyklotrasą Wzajemności dostaniecie się z Rakowej 
(rynek), przez Korchań aż na punkt widokowy 
Cietrzew (Tetřev) w Republice Czeskiej (12 km). 
20 kilometrowa Cyklomagistrala Bystrzycka łączy 
Krasno nad Kisucą i Nową Bystrzyca. Można ją 
przejść na deskorolkach a w zimie na biegówkach. 
Wokół zbiornika wodnego Nowa Bystrzyca 
prowadzi oznakowana około 30 km długa cyklotrasa 
odpowiednia dla trekingowych i górskich rowerów.

Szlaki edukacyjne znajdują sie w miejscach 
o bogatych walorach estetycznych i przyrodniczych. 
Znajdują się w Staszkowie, v Oszczadnicy, Radoli, 
Makowie (Javorniki – Drużba) i w Zborowie nad 
Bystrzycą. 
Biegaczy rekreacyjni mogą udoskonalać swoją 
wykonność na Szerikowym okręgu (Šeríkov okruh) 
w Czadcy. 
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Región Kysuce je od nepamäti spojený 
so silnou kresťanskou vierou miestnych 
obyvateľov. Nachádza sa tu nespočetne 
veľa rôznych kaplniek, prícestných krížov 
a kostolov, ktorých objavovanie nemá 
hranice. Významným pútnickým miestom 
je Živčáková (obr. 2), kde sa údajne v roku 
1958 zjavila Panna Mária. Od roku 2008 je 
vyhlásená za Mariánske pútnické miesto. 
Pútnici sa môžu občerstviť vodou z prameňov, 
ktorým sa pripisujú liečivé účinky. 
Významným pútnickým miestom je aj 
Kalvária v Oščadnici (obr. 1), ku ktorej sa 
koná púť každý rok v auguste. Každoročné 
púte sa konajú aj napr. ku kaplnke sv. Anny 
vo Vysokej nad Kysucou (obr. 5), Staškove 
– Jelitove (obr. 3), či ku kaplnke sv. Cyrila 
a Metoda v Klokočove.

Príjemným miestom na rozjímanie 
a duchovný zážitok sú aj rôzne kaplnky, 
napr. v Staškove –na Grúni (obr. 7), Lurdská 
kaplnka na Drahošanke, Kaplnka na 
Murínkovom vrchu v Olešnej (obr. 6), Kaplnka 
Zadedová v Oščadnici (obr. 4), Kaplnka sv. 
Jozefa na Zágruní v Čiernom a mnoho iných, 
ktoré nájdete takmer v každej kysuckej osade. 
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božský pokoj
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Pocíťte

4

2
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Kysuce region has always been connected with 
a strong Christian belief of the local people. There 
are numerous various chapels, roadside Christian 
crosses and churches, the exploration of which would 
be endless. Živčáková (photo 2), the place of alleged 
apparition of the Virgin Mary in 1958, is an important 
pilgrimage place. In 2008 Živčáková was declared an 
official Marian Pilgrimage Site. Pilgrims can refresh 
themselves with water from springs that are said to 
have healing effects. 
Every year in August a pilgrimage is made to another 
important pilgrimage site, Calvary in Očšadnica (photo 1). 
Annual pilgrimages are also made to St. Ann chapel in 
Vysoká nad Kysucou (photo 5), Stakov – Jelitov (photo 3), or 
to chapel of St. Cyril and Method in Klokočov.

Various chapels, e.g. in Staškov – at Grúň (photo 7), 
Lourdes Chapel at Drahošanka, Chapel at Murínkov 
hill in Olešná (photo 6), Chapel Zadedová in Oščadnica 
(photo 4), Chapel of St. Joseph at Zágrunie in Čierne and 
many other chapels that can be found in almost every 
village in Kysuce, are nice places for meditations and 
spiritual experience. 

božský pokoj
6

7

Odpoczywajcie, 
poczujecie boski pokój 

Feel
the divine peace 

5

Region Kisuce od niepamięci jest związany z silną 
chrześcijańską wiarą tutejszych obywateli. Znajduje 
się tutaj bardzo dużo kapliczek, krzyży przydrożnych 
i kościołów. Ważnym miejscem pielgrzymkowym 
jest Żywczakowa (zdjęcie 2), w której podobno w roku 
1958 zjawiła się Panna Maria. Od roku 2008 jest 
wygłoszona za mariackie miejsce pielgrzymkowe. 
Pątnicy mogą się napić wody ze źródeł, które 
podobno mają moc leczniczą.
Ważnym miejsce pielgrzymkowym jest również 
Kalwaria–Droga Krzyżowa w Oszczadnicy (zdjęcie 1). 
Tutaj co roku w sierpniu odbywa się pielgrzymka. Co 
roku pielgrzymka idzie także ku kapliczce św. Anny 
w Wysokiej nad Kisucą (zdjęcie 5), Staszkowie–Jelitowie 
(zdjęcie 3) lub ku kapliczce św. Cyryla w Klokoczowie.

Przyjemnym miejscem medytacji i duchowych 
przeżyć są i różne inne kapliczki, np. w Staszkowie 
na Gruni (zdjęcie 7), Kapliczka Lurdzka na Drahoszance, 
Kapliczka na Murinkowym Wzgórzu w Oleśnej (zdjęcie 

6), Kapliczka Zadedowa w Oszczadnicy (zdjęcie 4), 
Kapliczka św. Józefa w Czarnym i wiele innych.
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Zúčastnite sa Visit

Kysuce sú dejiskom mnohých športových, kultúrnych 
a spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v priebehu celého roka. 

Odporúčame: 
Január: Novoročný výstup na Veľký Polom, Trojkráľový výstup 
na Kamenité (z Turzovky)
Február: Vysocká nočná stopa – memoriál M. Dormana – 
bežkárske podujatie (Vysoká nad Kysucou)
Marec: Fašiangové sprievody, pochovávanie basy, ukončenie 
obdobia fašiangov
Jozefovský beh (Čierne)
Apríl: Otvorenie 100 jarných kilometrov (Vrchrieka nad 
Petránkami, Javorníky)
Palárikova Rakova – prehliadka ochotníckych divadelných 
súborov (Raková, Čadca)
Máj: Stavanie a váľanie mája (obce, Trojmedzie)
Oščadnická heligónka (Oščadnica)
Jún: Goralské slávnosti (Skalité), Jánske ohne (Čadca, 
Oščadnica), Petro – Pavlovské hody (Makov), Živčákfest 
(Živčáková), Kysucký maratón (Čadca), Kubánska noc (Čadca)
Júl: Skalitská vareška (Skalité), Kronerov pohár – futbalový 
turnaj (Staškov)
Drotária –hudobný festival (Turzovka)
August: 
Beskydské slávnosti a svetové stretnutie Turzovčanov, Turzovka 
– mesto rekordov (Turzovka)
Bartolomejsky hodový jarmok, Festival drôtománia (Čadca)
Sv. omša na Trojmedzí
ROCK BESKYD FEST – festival rokovej hudby (Turzovka)
Revival night Čadca – hudobný festival (Čadca)

TIP: Letné podujatia organizuje aj 
Snowparadise Veľká Rača
TIP: Letné kino: Vysoká nad Kysucou, Čadca, 
Raková, Skalité 

September: 
Mesto otvorené umelcom – koncerty, výstavy a umelecké 
aktivity (Čadca)
Cez tri štáty Európy – turistický pochod (Trojmedzie, Čierne)
Matúšovské hodové slávnosti – trojdňové hodové podujatie 
(Vysoká nad Kysucou)
Október:
Lúpežnícky pochod – večerná vychádzka za rozprávkovými 
bytosťami (Vysoká nad Kysucou)
Deň sv. Huberta (Oščadnica)
November: 
Magnificat – festival duchovnej piesne (Čadca)
December: 
Oslava sv. Mikuláša (obce)
Vianočná kapustnica a Kysucká zabíjačka (Čadca)
vianočne trhy –Makov (Makovské Vianoce), Vysoká nad 
Kysucou, Čadca, Turzovka,
Skalité a i. 
Štefanský pohár – futbalový turnaj (Čadca)
Silvestrovský výstup na Veľkú Raču (Oščadnica)
Silvester a vítanie nového roka (obce, Trojmedzie) 

Informácie o aktuálnych podujatiach: 

www.regionkysuce.sk

Kysuce region is a place, where various sport, cultural and 
social events are held throughout the whole year. 

We recommend: 
January: New Year´s rise to Veľký Polom, Epiphany rise to 
Kamenité (from Turzovka)
February: Night trail in Vysoká – M. Dorman memorial – cross-
country skiing event (Vysoká nad Kysucou)
March: Carnival parades, burying of the bass, end of carnival 
season, Jozef run (Čierne)
April: 100 spring kilometres – opening ceremony (Vrchrieka nad 
Petránkami, Javorníky)
Palárik´s Raková – contest of amateur drama ensembles 
(Raková, Čadca)
May: Maypole erecting and knocking down (villages, 
Trojmedzie)
Oščadnica helicon band parade (Oščadnická heligónka) 
(Oščadnica)
June: Goral festival (Skalité), Fires of St. John (Čadca, 
Oščadnica), Peter and Paul feast (Makov), Živčákfest 
(Živčáková), Kysuce marathon (Čadca), Cuban night (Čadca)
July: Skalitská vareška (goulash cooking contest) (Skalité), 
Kroner’s cup – football tournament (Staškov), Drotária – 
Tinkers’ musical festival (Turzovka)
August: 
Beskydy festival and a world meeting of Turzovka natives, 
Turzovka – town of records (Turzovka)
St. Bartholomew feast fair, Tinker mania Festival (drôtománia) 
(Čadca)
Sacramental Worship at Trojmedzie
ROCK BESKYD FEST – rock music festival (Turzovka)
Revival night Čadca – music festival (Čadca)

TIP: Summer events are also organized in 
Snowparadise Veľká Rača
TIP: Summer cinema: Vysoká nad Kysucou, 
Čadca, Raková, Skalité 

September: 
Town open to artists – concerts, exhibitions and artistic 
activities (Čadca)
Across three European countries – hike (Trojmedzie, Čierne)
Mattew´s  Feast - three–day feast festival  (Vysoká nad 
Kysucou)
October:
Thieves’ parade – evening walk with fairy-tale creatures 
(Vysoká nad Kysucou)
St. Hubert’s day (Oščadnica)
November: 
Magnificat – festival of spiritual songs (Čadca)
December: 
Celebration of St. Nicholas (towns and villages)
Christmas sour-kraut soup and traditional Kysuce pig killing 
connected with pork feast (Čadca)
Christmas fairs –Makov (Makov Christmas), Vysoká nad 
Kysucou, Čadca, Turzovka,
Skalité etc. 
Stephan’s Cup – football tournament (Čadca)
Silvester rise to Veľká Rača (Oščadnica)
New Year’s Eve celebration and welcoming the New Year (towns 
and villages, Trojmedzie)

Information on the current events:

 www.regionkysuce.sk
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Trzeba wziąć udział 

Na Kisucach co roku mają miejsce różne sportowe, kulturalne 
i towarzyskie imprezy.

Polecamy:
Styczeń: Noworoczne wyjście na Wielki Polom, Trzykrólowe 
wyjście na Kamenite (z Turzovki).
Luty: Wysocka – nocny trop – memoriał M. Dormana – impreza 
biegowa (Wysoka nad Kisucą).
Marzec: Uroczystości adwentowe, pogrzeb basów, koniec 
okresu adwentu,
Józefowski bieg (Czarne).
Kwiecień: Otwarcie 100 wiosennych kilometrów (Wierzchrzeka 
nad Petránkami, Jaworniki),
Rakova Palarika – przegląd amatorskich zespołów teatralnych 
(Rakowa, Czadca).
Maj: Zdobienie Majowych drzewek (miejscowości , Trójmiedza)
Oszczadnicka heligonka (Oszczadnica).
Czerwiec: Góralskie uroczystości (Skalite), Ognie Świętojańskie 
(Czadca, Oszczadnica), Piotro – Pawłowskie Święto Godowe 
(Maków), Żywczakfest ( Żywczakowa – Živčáková), Kisucki 
maraton (Czadca), Kubańska noc (Czadca).
Lipiec: Skalicka warzecha (Skalite), Puchar Kronera– turniej 
pilki nożnej (Staszków)
Drutarnia –festiwal muzyczny (Turzovka).
Sierpień: 
Beskidzkie uroczystości i światowe spotkanie Turzowczanów, 
Turzovka – miasto rekordów (Turzovka)
Bartłomiejski godowy jarmark, Festival Drutomania (Czadca)
Msza święta na Trójmiedzy
ROCK BESKID FEST – festiwal muzyki rockowej (Turzovka)
Revival night Czadca –festiwal muzyczny (Czadca)

TYP: Letnie imprezy organizuje 
i Snowparadise Wielka Racza 
TyP: Letnie kino: Wysoka nad Kisucą , Czadca, 
Rakowa, Skalite 

Wrzesień: 
Miasto otwarte dla artystów – koncerty, wystawy i rzemiosła 
artystyczne (Czadca)
Przez trzy państwa Europy – Marsz turystyczny (Trójmiedza, 
Czarne)
Święta st. Matusza - trzydniowa impreza (Wysoka nad Kisucą)
Październik:
Marsz łupieżników – wieczorne poszukiwania postaci 
bajkowych (Wysoka nad Kisucą)
Dzień świętego Huberta (Oszczadnica)
Listopad: 
Magnificat – festiwal duchownych pieśni (Czadca)
Grudzień: 
Obchody śv. Mikołaja (miejscowości)
Świąteczny kapuśniak i Kisucka świerzynka (Czadca)
Targi Świąteczne–Maków (Makowskie Boże Narodzenie), 
Wysoka nad Kisucą, Czadca, Turzovka,
Skalite i inne 
Stefański puchar–turniej piłki nożnej (Czadca)
Silwestrowskie wyjście na Wielką Raczę (Oszczadnica)
Sylwester i przywitanie Nowego Roku (miejscowości, 
Trójmiedza) 

Informacje o aktualnych imprezach: 

www.regionkysuce.sk
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Oddych je nevyhnutnou súčasťou dovolenky. 
Zoberte si so sebou rodinu, priateľov, knižku 
alebo psa a vychutnajte si pokoj a čistý 
vzduch napríklad v lesoparku pri kaštieli 
v Oščadnici (obr. 3) alebo v parku s drevenými 
sochami pri Kysuci v Čadci (obr. 1). 
V rybníku na Milošovej si môžete chytiť 
nejakú rybku a v jeho okolí zahrať s deťmi 
frisbee alebo si urobiť piknik v prírode. 
Osobitnú atmosféru majú zrekonštruované 
námestíčka v Rakovej, Turzovke, Vysokej nad 
Kysucou (obr. 2), Oščadnici, v Čadci a iných 
obciach a mestách, kde môžete načerpať silu 
na ďalšie spoznávanie regiónu. 
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Relax is an essential element of every holiday. 
Take your family, friends, a good book or your 
dog and enjoy the peace and clean air in the 
forest park at a manor house in Oščadnica or in 
the park with wooden statues by Kysuca river in 
Čadca, for example. 
In a pond in Milošová you can go fishing and 
in the surroundings you can play Frisbee with 
children or you can have a picnic in nature. 
Reconstructed squares in Raková, Turzovka, 
Vysoká nad Kysucou, Oščadnica, Čadca 
and other villages and towns have special 
atmosphere where you can draw energy for 
further exploration of the region. 

Oddýchnite si

Relax

Trzeba wiedzieć odpoczywać

Urlop to znaczy odpoczynek.. Trzeba wziąć ze sobą rodzinę, 
przyjaciół, książkę, psa i udać się tam, gdzie jest czyste powietrze 
i spokój, na przykład w parku leśnym przy kasztelu w Oszczadnicy 
lub w parku z drewnianymi rzeźbami nad rzeką Kisucą w Czadcy. 
W rybniku na Mikloszowej można ułowić rybkę. W pobliżu można 
zagrać w frisbee z dziećmi lub zrobić piknik w przyrodzie.
Osobliwa atmosfera panuje na zrekonstruowanych ryneczkach 
w Rakowej i Turzowce, Wysokiej nad Kisucą i w Czadcy oraz w 
innych miejscowościach i miastach. Tutaj można naczerpać sił, aby 
móc dalej wędrować i odkrywać uroki naszego regionu. 

námestie vo vysokej 
nad Kysucou

1

2

3
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Hotel Centrum v Čadci/Hotel Centrum in 
Čadca/Hotel Centrum w Czadcy 
Matičné námestie 2891/2A, 022 01 Čadca
tel.: +421/ (0)41 433 4112, fax.: +421/ (0)41 433 4113
e-mail: centrum@domes.sk
web: www.hotelcadca.sk 

Poskytované služby:
•	 11	dvojlôžkových	izieb,	1	apartmán	
•	 	Caffe	bar,	wellness	centrum	(sprístupnené	aj	pre	

neubytovaných hostí) – parná, fínska, infra sauna, 
relaxačná miestnosť, fitnescentrum 

Services:
•	 11	double	rooms,	1	suite	
•	 	Café	bar,	wellness	centre	(open	for	the	non-

accommodated guests as well) – steam sauna, Finnish 
sauna, infra sauna, relaxing room, fitness-centre 

Usługi:
•	 11	dwułóżkowych	pokoi,	1	apartament	
•	 	Caffe	bar,	wellness	centrum	(dostępne	i	dla	gości	

niezakwaterowanych) – parowa, fińska, infra sauna, 
pomieszczenie relaksacyjne, siłownia 

Penzión DOMES v Čadci/Guest house DOMES 
in Čadca/Pensjon DOMES w Czadcy 
Podzávoz 448 (smer Milošová), 022 01 Čadca
tel.: +421(0) 41 4327 003, +421(0) 902 621 261
e-mail.: domes@domes.sk
web: www.domes.sk 

Služby: 
•	 	apartmán	a	9	izieb	s	vlastným	sociálnym	zariadením,	 

TV a rádiom 
•	 6	izieb	s	TV	a	rádiom	so	spoločným	WC	a	sprchou	
•	 záhradné	posedenie	s	grilom	
•	 strážené	bezplatné	parkovisko	(pre	autobus	3	€/noc)
Services: 
•	 	One	suite	and	9	rooms	with	own	social	facilities,	TV	and	radio
•	 	6	rooms	with	TV	and	radio	and	shared	toilette	and	shower	
•	 	Garden	seating	with	barbecue
Usługi: 
•	 	Apartament	i	9	pokoi	z	własnym	pomieszczeniem	

higieniczno – sanitarnym, telewizorem i radiem 
•	 	6	pokoi	z	telewizorem	i	radiem,	WC	i	prysznic	są	wspólne	
•	 	Posiedzenie	na	zewnątrz	z	grillem	

•	 	Płatny	parking	strzeżony	(autobus	3	€/noc)
•	 	Free	guarded	parking	area	for	vehicles	(3	€/	night	for	

a bus)

Ubytujte sa

Ubytujte sa v príjemných zariadeniach s kvalitnými základnými a doplnkovými službami. 
Find accommodation in nice facilities with basic services and additional services of high quality. 
Zamieszkajcie w przytulnych placówkach kwaterunkowych z wysokiej klasy standardowymi 
i ponadstandardowymi świadczeniami usługowymi. 

Find accommodation

Zakwaterowanie

Odporúčame/We recommend/Polecamy:
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Penzión Centrál v Oščadnici/Guest house 
Centrál in Oščadnica/Pensjon Central 
w Oszczadnicy
Oščadnica 893, 023 01 Oščadnica 
Tel.: +421 (0)905 477501, fax: +421/(0)41 4382974
e-mail: penzioncentral@penzion-central.sk 
web: www.penzion-central.sk 

Služby: 
•	 	50	lôžok	v	2,	3	a	4	lôžkových	izbách	s	kompletným	

vybavením 
•	 	Reštaurácia,	spoločenská	miestnosť,	fínska	sauna,	

vírivka, drevený kúpací sud, posilňovňa, stolný tenis 
a futbal, veľké detské ihrisko, vonkajší minigolf, krytá 
terasa s krbom

Services: 
•	 		50	beds	in	double,	triple	and	quadruple	rooms	with	

complete amenities 
•	 	Restaurant,	social	room,	Finnish	sauna,	whirlpool,	

wooden bathing barrel, fitness centre, table tennis, table 
football, large playground for children, exterior miniature 
golf, roofed terrace with fire-place

Usługi: 
•	 	50	łóżek	w	2,	3	i	4	łóżkowych	pokojach	z	kompletnym	

wyposażeniem 
•	 	Restauracja,	pomieszczenie	towarzyskie,	fińska	sauna,	

wanna wirowa, drewniana wygrzewana beczka do 
kąpania, siłownia, tenis stołowy i piłka nożna, wielki 
plac zabaw dla dzieci, minigolf w plenerze, kryty taras 
z kominkiem

Sudopark v Klokočove/Sudopark in 
Klokočov/Sudopark v Klokoczowie 
023 22 Klokočov pri Čadci
Tel.: + 421 (0)915 558 811
e-mail: sudopark@sudopark.sk 
web: www.sudopark.sk 

Služby: 
•	 štýlové	ubytovanie	v	štyroch	dreveniciach	
•	 	bufet,	reštaurácia,	sauna,	športové	ihriská,	detské	ihrisko,	

domček na strome, jazierko
•	 možnosť	jazdy	na	koňoch	a	v	zime	na	saniach	
•	 	letné	aktivity	–	detské	tábory,	letné	kino	pod	holým	

nebom, spanie na stromoch 
Services: 
•	 	Stylish	accommodation	in	four	log	houses
•	 		Buffet,	restaurant,	sauna,	sporting	grounds,	playground,	

tree house, small pond 
•	 	They	can	arrange	horse	driving	and	winter	sleigh	driving	
•	 	Summer	activities	–	children	camps,	summer	outdoor	

cinema, sleeping on trees
Usługi: 
•	 	Zakwaterowanie	stylowe	w	czterech	chałupach	

drewnianych
•	 		Bufet,	restauracja,	sauna,	boiska	sportowe,	plac	zabaw	

dla dzieci, domek na drzewie, jeziorko
•	 	Możliwość	jazdy	na	koniach	a	v	zimie	na	saniach	
•	 	Letnie	aktywności	–	obozy	dziecięce,	letnie	kino	

plenerowe, nocleg na drzewach

Chata Kamilka + Chata Michaela v Rodinka 
Resort v Oščadnici/Cottage Kamilka + 
Cottage Michaela in Rodinka Resort in 
Oščadnica/Chata Kamilka + Chata Michaela 
v Rodinka Resort v Oszczadnicy
Laliky-Rieky 1826, 023 01 Oščadnica
Tel.: +421 (0)907 802 803, +421 (0)907 802 802
email: kamilka@kamilka.sk
www.kamilka.sk
Služby: 
•	 	Kamilka	–35	lôžok	+	7	prísteliek	v	7	apartmánoch,	

spoločenská miestnosť, spoločná jedáleň s kuchyňou, 
detský kútik a ihrisko, altán s ohniskom a grilom, TV 

v každej izbe, wifi, biliard, stolný futbal 
•	 	Michaela	–	13	lôžok	+	2	prístelky,	3	kúpeľne,	spoločné	

priestory, altán s ohniskom a grilom, TV, wifi, krbová pec 
s vykurovanou lavicou

Services: 
•	 		Kamilka	–	35	beds	+	7	extra	beds	in	7	suites,	social	

room, dining room with kitchen, children corner and 
playground, gazebo with a place for campfire and 
barbecue, TV in each room, Wi-Fi, billiard, table football 

•	 	Michaela	–	13	beds	+	2	extra	beds,	3	bathrooms,	social	
premises, gazebo with a place for campfire and barbecue, 
TV, Wi-Fi, fire-place with heated bench

Usługi: 
•	 	Kamilka	–	35	łóżek	+	7	dostawek	w	7	apartamentach,	

pomieszczenie towarzyskie, wspólna jadalnia z kuchnią, 
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SKI Apartmány v Makove/SKI Apartmány in 
Makov/SKI Apartamenty v Makowie 
Čierne č. 80, 023 56 Makov
Tel.: +421(0) 41 43 64 14, +421(0) 944 940 621
e-mail: info@makovapartmany.sk 
web: www.makovapartmany.sk 

Služby:
•	 kapacita	72	pevných	lôžok
•	 	reštaurácia,	bar,	wellnes	s	relaxačnou	miestnosťou,	

vírivkou a saunou
•	 zabezpečenie	jazdy	na	koňoch	
Services:
•	 	72	beds
•	 		Restaurant,	bar,	wellness	with	a	relaxation	room,	

whirlpool and sauna
•	 	They	can	arrange	horse	driving,	disc	golf
Usługi:
•	 	Pojemność	72	pewnych	łóżek	
•	 	Restauracja,	bar,	wellness	z	pomieszczeniem	

relaksacyjnym, wanną wirową i sauną
•	 	Zabezpieczenie	jazdy	na	koniach,	discgolfowe	boisko

Penzión Cechospol ** v Skalitom/Guest 
house Cechospol in Skalité/Pensjon 
Cechospol v Skalitym
023 14 Skalité 288
Tel.: +421 (0)41 4376 337, +421 (0) 908 944 183
e-mail: cechospol@stonline.sk 
web: www.cechospol.sk 

Služby: 
•	 	ubytovanie	v	2	a	3	posteľových	izbách	s	možnosťou	

prísteliek
•	 izby	majú	vlastnú	kúpeľňu,	TV	a	chladničku
•	 	reštaurácia	s	ponukou	domácej	aj	medzinárodnej	

kuchyne, biliardom a stolovým futbalom 
•	 letná	terasa,	ohnisko,	parkovisko
Services: 
•	 		Accommodation	in	double	rooms	and	triple	rooms	with	

possible extra beds
•	 	Rooms	with	own	bathroom,	TV	and	fridge
•	 		Restaurant	offering	national	and	international	cuisine,	

billiard and table football
•	 	Summer	terrace,	place	for	campfire,	parking	area

Usługi : 
•	 		Zakwaterowanie	w	2	i	3	łóżkowych	pokojach	

z możliwością dostawek 
•	 	Pokoje	mają	własną	łazienkę,	telewizor	i	lodówkę	
•	 		Restauracja	oferuje	potrawy	kuchni	domowej	

i międzynarodowej, biliard i stołową piłkę nożną 
•	 	Letni	taras,	ognisko,	parking

kącik dziecięcy i plac zabaw, altanka z ogniskiem 
i grillem, telewizor w każdym pokoju, Wi-Fi, biliard, 
stołowa piłka nożna 

•	 		Michaela	–	13	łóżek	+	2	dostawki,	3	łazienki,	wspólne	
pomieszczenia towarzyskie, altanka z ogniskiem i grillem, 
telewizor, Wi-Fi, kominek z wygrzewaną ławką
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Legenda k mape 

 Rozhľadňa na Stratenci 

 Prameň rieky Kysuce 

 Brest hrabolistý v Makove

 SKI MAKOV 

 Pamätná izba E.A. Cernana

 Mikovčákova rozhľadňa na Kamenitom 

 Areál športu a oddychu, Turzovka

 Živčáková – pútnické miesto 

 Korňanský ropný prameň 

 Klokočov – kamenné gule 

 Rodný dom Jozefa Kronera 

 Námestie J. Palárika

 Rozhľadňa na Marťankovskom kopci 

 Vojtovský minerálny prameň 

 Bukovský minerálny prameň 

 Milošová – Megoňky 

 Milošovský rybník 

 Trojmedzie 

 Čierne – Malé Šance 

 Svrčinovec – Staré Šance 

 Snowparadise Oščadnica Veľká Rača 

 Veľká Rača – vrchol, rozhľadňa 

 Športcentrum Oščadnica

 Adventure golf 

 Kaštieľ s lesoparkom v Oščadnici 

 Slovenský orloj 

 Rozhľadňa Bobovec 

 Skanzen Vychylovka 

 Vodárenská nádrž Nová Bystrica 

 Radoľa, kaštieľ 

Odporúčané ubytovanie: 

 SKI Apartmány Makov 

 Sudopark v Klokočove 

 Hotel Centrum v Čadci 

 Penzión Domes v Čadci 

 Penzión Cechospol v Skalitom 

 Penzión Centrál v Oščadnici

Map legend

 Lookout tower at Stratenec

 Spring of Kysuca River

 Smooth-leaf elm  in Makov

 SKI MAKOV 

 Commemorative room of E.A. Cernan

 Mikovčák´s lookout tower at Kamenité

 Area of sport and relax, Turzovka 

 Živčáková – pilgrimage place 

 Korňanský crude spring 

 Klokočov – stone spheres 

 Childhood house of Jozef Kroner 

 J. Palárik Square

 Lookout tower at Marťankovský hill 

 Vojtovský mineral spring 

 Bukovský mineral spring

 Milošová – Megoňky 

 Milošovský pond 

 Trojmedzie 

 Čierne – Malé Šance (Small Bulwarks)

 Svrčinovec – Staré Šance (Old Bulwarks)

 Snowparadise Oščadnica Veľká Rača 

 Veľká Rača – peak, lookout tower 

 Sport centre Oščadnica

 Adventure golf 

  Manor house with forest park in 

Oščadnica 

 Slovak horologe 

 Lookout tower Bobovec 

 Open air museum in Vychylovka 

 Water reservoir Nová Bystrica 

 Radoľa, manor house 

Recommended accommodation: 

 SKI Apartmány Makov 

 Sudopark in Klokočov

 Hotel Centrum in Čadca

 Guest house Domes in Čadca

 Guest house Cechospol in Skalité

 Guest house Centrál in Oščadnica

Legenda ku mapie 

 Punkt widokowy na Stratieńcu

 Źródło rzeki Kisuca

 Wiąz drobnolistny, Maków

 SKI MAKÓW

 Izba pamięci E.A. Cernana

  Punkt widokowy Mikowczaka na 

Kamenitym

 Areał sportu i odpoczynku, Turzovka

 Żywczakowa –miejsce pielgrzymkowe

 Korniańskie źródło ropy 

 Klokoczów – kamienne kule 

 Dom rodzinny Józefa Kronera 

 Plac J. Palárika

  Punkt widokowy na Martiankowskim 

wzgórzu 

 Wojtkowskie źródło mineralne 

 Bukowskie źródło mineralne 

 Miloszowa – Megońki 

 Miloszowski rybník 

 Trójmiedza 

 Czarne – Małe Szańce 

 Świerzynowiec – Stare Szańce

  Snowparadise Oszczadnica Wielka 

Racza 

  Wielka Racza – szczyt, punkt widokowy

 Sportcentrum Oszczadnica

 Adventure golf 

 Kasztel z parkiem leśnym Oszczadnica

 Orłoj Słowacki 

 Punkt widokowy Bobowiec 

 Skansen Vychyłówka 

 Zbiornik wodny Nowa Bystrzyca 

 Radola, kasztel

Polecane noclegi: 

 SKI Apartamenty Maków

 Sudopark v Klokoczowie 

 Hotel Centrum v Czadcy 

 Pensjon Domes v Czadcy 

 Pensjon Cechospol v Skalitym 

 Pensjon Central w Oszczadnicy 
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to Kysuce
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Členovia OCR Kysuce
Mesto Čadca
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
tel.: +421(0)41/4302212 
primator@mestocadca.sk, www.mestocadca.sk

Obec Makov
Makov č. 60, 023 56 Makov 
tel.: +421(0)41/4364220, +421(0)41/4364482
makov@makov.sk, www.makov.sk

Obec Oščadnica
Námestie M. Bernáta, 023 01 Oščadnica
tel.: +421(0)41/4383121
oscadnica@velka-raca.sk, www.oscadnica.sk

Obec Skalité
023 14 Skalité 598, 
tel.: +421(0)41/4254630
starosta@skalite.sk, www.skalite.sk

Obec Vysoká nad Kysucou 
Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
tel.: +421(0)41/4204160
obec@vysokanadkysucou.sk, www.vysokanadkysucou.sk

Obec Raková
Raková 140, 023 51 Raková
tel.: +421(0)41/4341055
rakova@rakova.sk, www.rakova.sk

Obec Klokočov
023 22 Klokočov 962
tel.: +421(0)41/4358110
starosta@klokocov.sk, www.klokocov.sk

Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, 
tel.: +421(0)41/4346233
obecstaskov@stonline.sk, www.staskov.sk

Mesto Turzovka
Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
tel.: +421(0)41/4209311
msu@turzovka.sk, www.turzovka.sk

Obec Čierne
Čierne 189, 023 13 Čierne
tel.: +421(0)41 43 73 222
obeccierne@stonline.sk, www.obeccierne.sk

Cechospol, s.r.o., Penzión Cechospol, 023 14 Skalité 288,
tel.: +421(0)905356863,
cechospol@stonline.sk, www.cechospol.sk

Športcentrum Oščadnica, 023 01 Oščadnica 1808, 
tel.: +421(0)41/4382199,+421(0)905592191,  
sportcentrum@gajuz.sk, www.sportcentrum.gajuz.sk

Rudolf Jarabica –DOMES
Penzión DOMES
Podzávoz 448, 022 01 Čadca,
tel.: +421(0)41/4327003, +421 (0)902621261, 
domes@domes.sk, www.domes.sk
Hotel Centrum
Matične namestie 2891/2A, 022 01 Čadca,
tel.: +421(0)41/4334112, +421(0)911806872
centrum@domes.sk, www.hotelcadca.sk

SKI Makov, s.r.o., Ústredie 141, 023 56 Makov, 
tel.: +421(0)903231414, +421(0)905 502 509, 
info@skimakov.sk, www.skimakov.sk

Róbert Kopera – ROKO, Penzión Centrál, 
023 01 Oščadnica 893, 
tel.: +421(0)414382974,+421 (0)905477501, 
penzioncentral@penzion-central.sk, 
www.penzion-central.sk

Sudopark, s.r.o., Klokočov 404, 023 22 Klokočov, 
tel.: +421(0)915558811,
sudopark@sudopark.sk, www.sudopark.sk

SKI apartmány Makov, Časť Čierne 80, 023 56 Makov, 
+421(0) 41 43 64 149,+421(0) 944 940 621, 
info@makovapartmany.sk, www.makovapartmany.sk

Snowparadise, a.s., Dedovka 40, 023 01 Oščadnica, 
+421 41 4382 120, +421 911 243 601 
office@snowparadise.sk, www.snowparadise.sk

Adventure golf, s.r.o., Rodinka Resort, 
Lalíky – Rieky 1826, 023 01 Oščadnica,
tel.: +421 (0)907 802 803, +421 (0)907 802 802, 
kamilka@kamilka.sk, www.kamilka.sk

Organizácia cestovného ruchu KYSUCE

Partneri: Mikroregión Horné Kysuce, Klub slovenských turistov Čadca, Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, tel.: +421 (0)948 339 264
www.regionkysuce.sk,      Región Kysuce
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