
„Mladí ľudia chcú žiť svoje sny naplno“
Príďte k nám...
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Kysuce sú jedinečné miesto na objavovanie a  spoznávanie prírodných krás,
pozoruhodností a  atraktivít. Na bicykli, pešo s  ruksakom na chrbte, autom aj autobusom
prejdite región, ktorému dala meno rieka Kysuca, a  ktorý sa skrýva v  pohoriach Javorníkov
a  Kysuckých Beskýd. 
Pozývame vás do kraja drotárov, oblých kopcov, čarovných zákutí a horských kaplniek.
Veríme, že si odtiaľto odnesiete neopakovateľné zážitky a  budete sa tu vždy radi vracať. 

❱❱❱ top aktivity na letné vyžitie ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
Outdoor aktivity

V stredisku Snowparadise Veľká Rača v  Oščadnici si môžu milovníci adrenalínu vyskúšať
najdlhšiu bobovú dráhu v  strednej Európe s  celkovou dĺžkou 1 300 m a  maximálnou
rýchlosťou až 40km/h. V  ponuke sú bungee trampolíny, „Tarzaní zvoz“ na lane Karolšus,
aquazorbing, divoká jazda dole kopcom na kolobežkách Monster, lukostreľba, lezenie po
lezeckej stene a mnohé iné. V  stredisku sa konajú počas letného obdobia zaujímavé
podujatia a akcie. (www.snowparadise.sk) 

Ste vítaní... Organizácia cestovného ruchu Kysuce
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ŠpoRtcentRum oŠčadnica 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. Večer si môžete posedieť pri
ohni a  s  priateľmi variť guláš, opekať špekáčiky, piecť živánsku, prasiatko a  iné špeciality.
(www.sportcentrum.gajuz.sk)

SudopaRK v  Klokočove ponúka atrakciu spojenú s  kúpaním v  troch drevom
vykurovaných sudoch a chladiacim sudom s  prítokom horskej vody. K  dispozícii sú
športové ihriská, možnosť spoločenských hier, letné kino a posedenia v  areáli zariadenia.
(www.sudopark.sk)

areál športu a oddychu v turzovke ponúka všestranné športové vyžitie – viacúčelové
ihrisko, hokejbalové ihrisko, možnosť si zahrať petanque, ruské kolky, tenis na antukových
dvorcoch, badminton, minigolf, previesť sa areálom na kolobežke alebo štvorkolke. 
(www.turzovka.sk). 

nové futbalové ihrisko s trávnatým povrchom sa nachádza pri ZŠ Milošová u Prívary 
v Čadci. V jeho blízkosti môžete navštíviť unikátne kamenné gule a rybník. 

Organizácia cestovného ruchu KysuceŽilinSKý turiSticKý Kraj
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penzión centrál v oščadnici ponúka vonkajšie kúpanie vo vírivej vani a vykurovanom
drevenom sude. Taktiež máte k dispozícií vonkajšie posedenie v krytej terase pri krbe
s  pieckou, kde si môžete grilovať, piecť a uvariť guláš. V  ponuke je detské ihrisko
a  minigolf. (www.penzion-central.sk)

multifunkčné ihriská sa nachádzajú v  Skalitom,
Čiernom, Vysokej nad Kysucou, Makove, Rakovej,

v  Čadci, Staškove, Klokočove aj Oščadnici a sú
prístupné pre verejnosť. 

Rodinka Resort v  oščadnici je športovo
rekreačný areál, ktorý ponúka mnohé možnosti
športového vyžitia a  oddychu – multifunkčné

ihrisko na futbal, basketbal, volejbal a  nohejbal
s  večerným osvetlením a  ozvučením, ktoré je v

zime zaľadnené, 8 m vysokú lezeckú stenu a  jediný
adventure golf na Kysuciach. (www.kamilka.sk)

turistika a cykloturistika

Kysuce majú priaznivé podmienky na rozvoj turistiky a cykloturistiky. celým regiónom
prechádzajú značkované turistické chodníky a cyklotrasy.

Pečiatka z  chaty na Veľkej Rači (1  236 m n. m.) nemôže chýbať v  zápisníku žiadneho
turistu. Výstup nie je náročný (cca 7 km, 2 hod z  Oščadnice – Dedovky) a  spríjemnia
a  obohatia Vám ho tabule náučného chodníka. Cestou natrafíte aj na jaskyne
pseudokrasového tipu. Na vrchole sa nachádza rozhľadňa
s  výhľadovou ružicou a  drevený kríž. 

Ku prameňu Kysuce
Kysuce sa od nepamäti spájajú s  riekou, ktorá prechádza
celým ich územím – od Makova až po Žilinu. K  prameňu
Kysuce sa dostanete z  Makova, Kopaníc po žltej značke
na Sedlo pod Lemešnou (resp. trasu môžete začať aj
odtiaľto, ak idete autom), odtiaľ po červenej na Sedlo
pod Hričovcom a  po žltej ku prameňu. 
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trojmedzie je miesto, kde sa stretávajú hranice
Slovenska, Česka a Poľska. Tu máte možnosť stáť
jednou nohou v  troch štátoch naraz. Na Trojmedzí
sa konajú v  priebehu celého roka viaceré
podujatia. Nachádzajú sa tu altánky s  ohniskom
a  posedením. Prístup je možný z  obce Čierne,
z  českej Hrčavy a  poľskej Javorzynky. 

Biely Kríž je rekreačná oblasť na slovensko-
českom pohraničí. Prístup (možný pešo, aj
horským bicyklom) je z  obce Klokočov (cez
Klokočov – Konečná, alebo Klokočov –
Vrchpredmier). Na sviatok Sv. Cyrila a  Metoda sa
k  miestnej kaplnke, zasvätenej vierozvestcom, koná
púť.

Javornícky chodník je označovaný aj ako Kamenná galéria v  prírode. Na hrebeni
Javorníkov nájdete okrem prírodných krás aj diela ľudských rúk – nielen rozhľadne
(Petránky, Kamenité, Luby, Stratenec), ktoré Vám ponúknu ešte lepší výhľad, ale aj
unikátne umelecké objekty viacerých autorov. Nástup na Javornícky chodník je z  Čadce
(z časti Husárik), zo Zákopčia, z  Turzovky (Bukovina, Turkov), z  Vysokej nad Kysucou
(Semeteš, Vrchrieka) a  Makova (Melocík, Kasárne). 

náučný chodník Jozefa Kronera začína v  Staškove pri obecnom úrade, prechádza okolo
domu Jozefa Kronera a  pokračuje lúkami a  lesom ku kaplnkám v Jelitove (9 km) a  na
Murínkovom vrchu (16 km). Je schodný pešo a  na horskom bicykli. 

cyklotrasa vzájomnosti spája Námestie Jána Palárika v obci Raková s Rozhľadňou Tetřev
pod Veľkým Polomom. Nástup je možný aj z  centra Korcháňa, kde sa nachádza altánok
s  mapou. Cyklotrasa má 12 kilometrov. 
Po ceste natrafíte aj na skalnú stenu s  názvom Medvedia skala. Cestou späť môžete (pred
štátnou hranicou, resp. pod kostolom na Korcháni) odbočiť na Milošovú a  pozrieť si
kamenné gule a  rybník. A  pokračovať cez celú Milošovú do Čadce a  vrátiť sa  na Rakovú
späť. 

tipy na cyklotrasy a pešie trasy nájdete na stránke www.regionkysuce.sk

ŽilinSKý turiSticKý Kraj Organizácia cestovného ruchu Kysuce
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Kultúra
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, kde sa v  roku 1958 zjavila Panna Mária. Okrem toho sa
každoročne konajú púte napr. na Kalváriu v  Oščadnici (august)
a  Skalitom (september), ku kaplnke sv. Anny vo Vysokej nad Kysucou
a  Staškove – Jelitove (júl), či ku kaplnke sv. Cyrila a  Metoda v  Klokočove (júl). 

Príjemným miestom oddychu spojeným s  kultúrou je aj Kaštieľ v oščadnici s  leso parkom.

Galéria čadca sa nachádza v  budove Mestského domu v  Čadci a  ponúka nielen výstavy
slovenských umelcov, ale aj rôzne interaktívne podujatia a aktivity pre deti, mládež
a  dospelých. 

dom kultúry na matičnom námestí v čadci organizuje rôzne kultúrne podujatia a výstavy.
V  jeho budove sa nachádza kino. V  Čadci má sídlo aj Kysucké múzeum. V  skanzene vo
Vychylovke máte možnosť vidieť prezentáciu ľudovej architektúry v  prírode a  zažiť
jedinečnú jazdu na Kysucko-oravskej lesnej železnici. 

ŽilinSKý turiSticKý Kraj Organizácia cestovného ruchu Kysuce
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❱❱❱ top aktivity na zimné vyžitie ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
lyžiarske strediská

SnOwparadiSe veľKá rača
Medzinárodné lyžiarske stredisko Snowparadise   Veľká Rača Oščadnica je najväčším
lyžiarskym strediskom na Kysuciach. Ponúka 14,5 km pravidelne upravovaných a  zas-
nežovaných zjazdoviek, dve 4-sedačkové lanovky, 3 vleky a  6-sedačkovú lanovku v  kom-
binácií s  8-miestnymi kabínkami. Zjazdovky všetkých náročností sa nachádzajú v  troch
prepojených lokalitách - Dedovka, Marguška a  Lalíky. Stredisko má najdlhšie zjazdovky
na večerné lyžovanie na Slovensku. V  ponuke služieb nechýbajú lyžiarske školy, škôlka,
úschovňa lyží, značkový ski servis MONTANA, požičovňa a predajňa športových potrieb
a  lyžiarska záchranná služba. Počas zimnej sezóny v  stredisku prebieha množstvo podu-
jatí. (www.snowparadise.sk)

ŽilinSKý turiSticKý Kraj Organizácia cestovného ruchu Kysuce



1312

SKi MaKOv 
Lyžiarske stredisko SKI Makov je ideálne nielen pre rodiny s  deťmi a začiatočníkov, ale aj
skúsených lyžiarov a mladých ľudí. V stredisku sú 4 lyžiarske vleky a upravované široké,
ľahké a stredne ťažké zjazdovky. Nezabudnuteľné čaro má aj večerná lyžovačka na os-
vetlenej 1  200 m dlhej zjazdovke. Súčasťou komplexných služieb je aj detský ski fun
park, snowpark, požičovňa lyží a snowboardov a ski servis. Občerstviť sa je možné
v  apreski bare, v  bufete a  reštaurácii v  bezprostrednej blízkosti vlekov (SKI APARTMÁNY
MAKOV s  možnosťou ubytovania). Stredisko je vhodné pre organizáciu lyžiarskych
výcvikov. (www.skimakov.sk) 

ŠpOrtcentruM
Stredisko Športcentrum sa nachádza v  centre Oščadnice a  okrem detského vleku je k  dis-
pozícii aj druhý vlek s  dĺžkou 500 m a  95 m prevýšením. Upravované svahy sú vhodné
predovšetkým pre začínajúcich (súčasťou ponuky je aj lyžiarska a  snowboardová škola),
ale aj skúsenejších lyžiarov. V  stredisku je možné zapožičať si kompletnú lyžiarsku
a  snowboardovú výstroj, vyskúšať snowtubing – jazdu v  snežnom tobogane a  zažiť
večerné lyžovanie. Stredisko je vhodné pre organizáciu lyžiarskych výcvikov, rôzných
súkromných a firemných pretekov, ktoré Vám tu ochotne   zorganizujú na kľúč.
(www.sportcentrum.gajuz.sk)

ŽilinSKý turiSticKý Kraj Organizácia cestovného ruchu Kysuce



l Kysucká bežecká magistrála sa rozprestiera a  vedie dolinami a  hrebeňmi obcí Čierne,
Skalité a Oščadnica. Trasy magistrály sú značené smerovníkmi a  sú vhodné pre
začiatočníkov aj skúsených bežkárov. V  lete sa využívajú na turistiku a  cykloturistiku. 

l Stopa zdravia v oščadnici je bežecká trasa, ktorá má dĺžku 1, 3 a  5 km. Nástup na trasy
je možný od  vrcholovej stanice sedačkovej lanovky v  Dedovke.

l Upravovaná a  zokruhovaná 45 km dlhá lyžiarska stopa medzinárodnej stopy zdravia
prechádza obcami Skalité, Čierne a  Svrčinovec a má prevýšenie 400 m. V  lete je to
ideálna trasa na cykloturistiku. 

1514

lyžiarske bežecké trasy

Beskydsko-javornícka lyžiarska bežecká magistrála 
Beskydsko-Javornícka lyžiarska bežecká magistrála spája dve významné strediská
cestovného ruchu Čadca – Husárik a  Makov – Kasárne prostredníctvom hrebeňa
Javorníkov. Celá trasa má 54 km a  po jej dĺžke sú rozmiestnené odpočívadlá, smerovníky
a  informačné tabule. Celkovú atmosféru lyžiarskej magistrály dotvárajú kysucké osady a
unikátna kamenná galéria v  prírode.

ŽilinSKý turiSticKý Kraj Organizácia cestovného ruchu Kysuce
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❱❱❱ adrenalínové vyžitie ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
Skatepark čadca
Ihrisko s  prekážkami sa nachádza pri futbalovom štadióne v  Čadci.

umelá horolezecká stena v mestskej športovej hale ponúka okrem možnosti si vyskúšať
jej náročnosť aj rôzne kurzy lezenia a  istenia. 

adventure golf v oščadnici je absolútnou novinkou. Je to zmenšená forma 18 –
jamkového golfového ihriska s  nerovným povrchom, kopčekmi, vodnými plochami
a  pieskom. Táto hra je vhodná pre všetky vekové kategórie a  určite sa pri nej výborne
zabavíte. V  areáli Rodinka Resort, kde sa nachádza, nájdete aj 8 m vysokú lezeckú stenu
s rôznymi možnosťami lezeckých ciest. Vyššia a náročnejšia časť steny je prístupná s
istením s  pomocou inštruktorov, spodná časť je k  dispozícii neobmedzene.
(www.adventuregolfoscadnica.sk)

Pri hraní miniatur golfu  v penzióne centrál v oščadnici si nielen zašportujete, ale
sa aj dobre zabavíte. Dráhový golf je k dispozícii pre širokú verejnosť.
(www.penzion-central.sk) 

discgolf v Makove 
Od jari do neskorej jesene je pre záujemcov k dispozícii disc-
golfové ihrisko v Makove, ktoré patrí medzi prvé na
Slovensku.  Na prudkom svahu je 9 jamiek na 5
košov. Ihrisko zabezpečujú Ski Apartmány
Makov. (www.makovapartmany.sk)

Bobová dráha v Snowparadise Veľká Rača
je v  prevádzke v  zimnom aj letnom
období a  je najdlhšia v  strednej Európe. 
(www.snowparadise.sk) 

Horské káry v stredisku Športcentrum
fungujú tak, že sa vyveziete pomocou
lyžiarskeho vleku hore kopcom. Na jazdu
dole si môžete vybrať vyznačenú trasu,
alebo si každý môže zvoliť svoju vlastnú
trasu po zjazdovke. 
(www.sportcentrum.gajuz.sk)

ŽilinSKý turiSticKý Kraj Organizácia cestovného ruchu Kysuce
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❱❱❱ Zaujímavé a netradičné tipy na výlety ❱❱❱
l Klokočovské skálie a Milošová-Megoňky

Ku Klokočovskému skáliu, ktoré sa nachádza v  obci Klokočov sa  dostanete modrým
značkovaným chodníkom z  hlavnej cesty za cca 15 minút. V  skálí sa nachádzajú
zaujímavé kamenné gule. Podobné gule sú aj v  kamennom lome v  Milošovej –
Megoňky. Najväčšia guľa má priemer približne 2,6 metra. Ich pôvod ostáva záhadou. 

l Unikátny Korňanský ropný prameň v Korni sa zachoval ako  jediný  z  podobných
menších povrchových výverov ropy v  strednej Európe.

l V rodnom dome Jozefa Kronera v Staškove nájdete unikátnu repliku sošky Oscara,
ktorú tento výnimočný herec získal za film Obchod na korze. V  okolí domčeka sú
umiestnené plastiky na motívy filmov a  hier, v  ktorých účinkoval. Domček sa nachádza
vedľa železničnej stanice v  Staškove. (www.staskov.sk)

l upravené pramene minerálnej vody, ktoré sa nachádzajú v  Čadci (v časti Rieka) nesú
názov Vojtovské minerálne pramene a sú prírodnou pamiatkou. 

l najstarší brest hrabolistý v strednej Európe, ktorý má takmer 500 rokov, sa nachádza
v obci Makov, v osade U  Papaji. Prístup je bezproblémový autom, pešo aj na bicykli 
(z Makova smerom na Makov – Kopanice). 

l trojmedzie je unikátne miesto, v  ktorom sa spájajú tri štáty – Česko, Slovensko
a  Poľsko. 

l pamätná izba e. a. cernana vo Vysokej nad Kysucou obsahuje rôzne predmety 
a fotografie, ktoré sa týkajú dobrodružného výletu posledného astronauta na mesiaci. 

❱❱❱ nočný život a vyžitie pre mladých ❱❱❱❱❱❱
Centrom horných Kysúc je okresné mesto čadca, v  ktorom sa nachádza množstvo barov,
reštaurácií a  možností na trávenie voľného času nielen cez deň, ale i  v  noci.
Samozrejmosťou sú nákupné možnosti v  miestnych nákupných centrách. Čadca je
bezpečné mesto a  právom označované aj ako Mesto mladých.

Odporúčané bary a reštaurácie:
l caffe bar v Hoteli centrum v čadci

Kontakt: Matičné námestie 2891/2A, 022 01 Čadca, +421/ (0)41  433 4112,
centrum@domes.sk, www.hotelcadca.sk

l reštaurácia v penzióne centrál v Oščadnici 
moderná reštaurácia s výbornou domácou slovenskou kuchyňou
Kontakt: Oščadnica 893, 023 01 Oščadnica, +421 (0)905 477501, fax: +421/(0)41
438297, penzioncentral@penzion-central, www.penzion-central.sk 

l reštaurácia SKi apartmány v Makove
reštaurácia s  kapacitou 64 miest, s  terasou a  výhľadom na lyžiarske stredisko 
Kontakt: Čierne č. 80, 023 56 Makov, +421(0) 41 43 64 14, +421(0) 944 940  621,
info@makovapartmany.sk, www.makovapartmany.sk 

l reštaurácia v penzióne cechospol v Skalitom 
kvalitná domáca a  medzinárodná kuchyňa, kaviareň s barom s kapacitou 80 miest
Kontakt: Skalité 288, 023 14 Skalité, +421 (0)41 4376 337, +421 (0) 908  944  183,
cechospol@stonline.sk, www.cechospol.sk 

❱❱❱ ubytovacie možnosti ❱❱❱
l Hotel centrum v čadci

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 
GpS súradnice: N: 49° 26´19" E: 18° 47´3"
charakteristika: vynikajúca lokalizácia
v  centre mesta, vysoký štandard ubyto va cích
služieb 
poskytované služby: 11 dvojlôžkových izieb, 1
apartmán, Caffe bar, wellness centrum (sprís-
tupnené aj pre neubytovaných hostí) – parná, fín-
ska, infra sauna, relaxačná miestnosť,
fitnescentrum 

ŽilinSKý turiSticKý Kraj18
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l penzión dOMeS v čadci 
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 
GpS súradnice: N: 49° 27´22" E: 18° 46´47"
charakteristika: 1,2 km od mesta Čadca, v  blízkosti železničnej stanice, vhodné pre
ubytovanie väčších turistických skupín 
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)

l penzión centrál v Oščadnici
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 
GpS: N: 49° 438 568 E: 18°884 506
charakteristika: vynikajúca poloha
v  centre Oščadnice v  blízkosti
lyžiarskeho strediska, vhodné pre
rodiny s  deťmi, školy v prírode a
rôzne akcie spojené ubytovaním
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

l penzión cechospol v Skalitom
023 14 Skalité 288, Tel.: +421 (0)41
4376 337, +421 (0) 908  944  183, e-
mail: cechospol@stonline.sk, 
web: www.cechospol.sk 
charakteristika: lokalizácia v  blíz -
kosti hranice s  poľskou republikou,
príjemné prostredie a  prijateľné ceny
ubytovania a stravovania 
Služby: ubytovanie v  2 a  3 posteľo -
vých 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

l SKi apartmány v Makove
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 
GpS súradnice: N: 49° 21′ 1.71″ E: 18°
28′ 27.28″
charakteristika: lokalizácia pod
stanicou lyžiarskeho strediska SKI
MAKOV, vhodné na rekreačné pobyty,
aj organizovanie pobytov pre deti
a  mládež, discgolfové ihrisko 
Služby: kapacita 72 pevných lôžok, reštaurácia, bar, wellnes s  ralaxačnou miestnosťou,
vírivkou a  saunou, zabezpečenie jazdy na koňoch 

l Sudopark v Klokočove 
023 22 Klokočov pri Čadci, 
Tel.: + 421 (0)915 558  811, 
e-mail: sudopark@sudopark.sk, 
web: www.sudopark.sk 
GpS súradnice: N: 49.4716 °
E: 18.58049°

charakteristika: celoročné kúpanie
vo vonkajších, drevom vykurovaných
sudoch, krásne prírodné prostredie,
vhodné pre rodiny s  deťmi 
a organizovanie detských pobytov 
Služby: štýlové ubytovanie v  šiestich 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 

l chata Kamilka + chata Michaela v rodinka resort v Oščadnici 
Laliky-Rieky 1826, 023 01 Oščadnica, Tel.: +421  (0)907  802  803,
+421  (0)907  802  802, email:  kamilka@kamilka.sk, www.kamilka.sk
GpS súradnice: 49.442215, 18.922575
charakteristika: útulné drevenice vhodné na rekreačné pobyty, lyžiarske zájazdy
a  školy v  prírode, vynikajúca poloha mimo obce, dobrá prístupnosť autom, možnosť
využívať atrakcie v  Rodinka Resort (golf, lezecká stena, ihrisko, wellness)
Služby: Kamilka –35 lôžok + 7 prísteliek v 7 apartmánoch, spoločenská miestnosť,
spoločná jedáleň s  kuchyňou, detský kútik a  ihrisko, TV v  každej izbe, wifi,biliard, stolný
futbal, altán s  ohniskom a  grilom, michaela – 13 lôžok + 2 prístelky, 3 kúpeľne,
spoločné priestory, altán s  ohniskom a  grilom, TV, wifi, krbová pec s  vykurovanou
lavicou

❱❱❱ podujatia ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
január
l Novoročný výstup na Veľký Polom – turistické podujatie 
l Novoročný trojkráľový koncert – Čadca
l Trojkráľový výstup na Kamenité – 6.1., Turzovka

FeBruár
l Zimný prechod Javorníkmi – podujatie pre všetkých milovníkov bežeckého športu 
l Vysocká nočná stopa – memoriál M. Dormana, rekreačný prechod na bežkách, Vysoká

nad Kysucou 
l Farský ples – Makove

Marec 
l fašiangový sprievod, pochovávanie basy, ukončenie obdobia fašiangov – takmer vo

všetkých obciach
l Beskydsky YETI – turistické podujatie na bežkách, Čierne 
l Jozefovský beh – bežecký pretek pre deti a  dospelých od 6 rokov do 60 rokov – Čierne

apríl
l Beh na Vrchrieku – večerný 3,5 km dlhý beh do kopca, Vysoká nad Kysucou
l Palárikova Raková – prehliadka ochodníckych divadelných súborov, Raková, Čadca 
l Otvorenie 100 jarných kilometrov – Vrchrieka nad Petránkami (Javorníky)
l Krajom Drotárie – turistický pochod na počesť drotárskych majstrov

Máj
l Stavanie a Váľanie mája – podujatie takmer vo všetkých obciach a  Trojmedzí spojené

so zábavou a  veselicou 
l Oščadnická heligónka – prehliadka heligonkárov, Oščadnica 
l Medzinárodný šachový turnaj – Čierne
l Kysucká päťdesiatka – diaľkový turistický pochod, Čierne 
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jÚn
l Goralské slávnosti – najvýznamnejší

folklórny festival v  regióne, Skalité 
l Kysucký maratón – druhý najstarší maratón

na Slovensku, Čadca
l Kubánska noc – hudobno-tanečný večer,

Čadca 
l Jánske ohne – tradičné podujatie

s  bohatým programom, Čadca, Oščadnica 
l Živčákfest – medzinárodný festival na

počesť Panny Márie, Živčáková
l Petro-Pavlovské hody – Makov

jÚl
l Skalitská vareška – súťaž vo varení gulášu, Skalité
l Goralský maratón – jedinečný beh cez tri štáty, Trojmedzie 
l Kronerov pohár – futbalový turnaj, jedno z  najväčších športových a  spoločenských

podujatí na Kysuciach, Staškov
l Drotária – dvojdňový festival country, folku a  dobrej hudby, Turzovka 
l BESKYD RALLEY – prehliadka historických vozidiel, Turzovka 

auGuSt
l ROCK BESKYD FEST – festival rokovej hudby, Turzovka 
l Turzovka – mesto rekordov – každoročný pokus o  zápis do knihy slovenských

a  quinnessových rekordov, Turzovka 
l Beskydské slávnosti a  svetové stretnutie Turzovčanov – hodové oslavy v  meste Turzovka
l Požehnanie automobilov – pri príležitosti patróna motoristov sv. Krištofa, Vysoká n. Kysucou
l Revival night Čadca – hudobný festival, Čadca 
l Drotárske chodníky, Letný prechod Javorníkmi, Uhorčíkovým chodníkom – turistické

podujatia 
l Bartolomejský hodový jarmok, Festival drôtománia, Čadca
l Sv. omša na Trojmedzí – duchovné stretnutie veriacich troch krajín, Čierne 
l MAKOFFEST – multikultúrny hudobný mikrofestival v  Makove
l Oslavy SNP pri pamätníku 1. čsl. partizánskej brigády J. Žišku v Makove u Tabuli

Hodové slávnosti sa vo všetkých kysuckých obciach spájajú so zasvätením miestneho
kostola a  sú spojené so zábavou, ukážkou a  predajom tradičných výrobkov, atrakciami,
kolotočmi a  inými radovánkami. Letné podujatia organizuje aj Snowparadise Veľká Rača.
(www.snowparadise.sk)

SepteMBer
l Mesto otvorené umelcom – koncerty, výstavy a  umelecké aktivity, Čadca
l Deň sv. Huberta – podujatie spojené s  poľovníckymi atrakciami, varením gulášu

z  diviny a  sv. omšou, Oščadnica 
l Cez tri štáty Európy – turistický pochod, Trojmedzie, Čierne
l Vysocká deviatka - pivársky turistický pochod, Vysoká nad Kysucou

OKtÓBer
l Lúpežnícky pochod – večerná vychádzka za strašidlami a  rozprávkovými bytosťami,

Vysoká nad Kysucou 
l Turistický pochod okolo Čierneho - 30 km pochod, Čierne 

nOveMBer
l Magnificat – festival duchovnej piesne, Čadca

deceMBer
l oslava sv. Mikuláša – program predovšetkým pre deti vo všetkých obciach a  mestách 
l Vianočná kapustnica a  Kysucká zabíjačka – Čadca 
l vianočné trhy – Čadca, Makov (Makovské Vianoce), Vysoká nad Kysucou, Turzovka, Skalité 
l Štefanský pohár – futbalový turnaj, Čadca 
l Silvestrovský výstup na Veľkú Raču – turistické podujatie 
l Silvester a  vítanie nového roka – oslavy spojené s  programom v  obciach,  mestách a  na

Trojmedzí 

aktuálne pozvánky na podujatia nájdete na www.regionkysuce.sk

❱❱❱ praktické informácie ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱

požičovne bicyklov: 
l SKI Apartmány Makov (www.makovapartmany.sk)
l Športcentrum Oščadnica (www.sportcentrum.gajuz.sk)
l Rodinka Resort Oščadnica (www.kamilka.sk)

požičovňa lyžiarskej výstroje: 
l Požičovňa lyžiarskej a  snowboardovej výstroje Snowparadise Veľká Rača Oščadnica

(www.snowparadise.sk)
l Lyžiarske stredisko SKI MAKOV (www.skimakov.sk)
l Športcentrum Oščadnica (www.sportcentrum.gajuz.sk)
l Rodinka Resort Oščadnica (www.kamilka.sk)

Odpočinkové miesta: 
l čadca: Šeríkov bežecký okruh, Pešia zóna, Park

pri Kysuci, Lesopark Lány 
l turzovka: Pešia zóna a námestie J. Thurzu,

Areál športu a  oddychu, Rybníky (za
odbočkou do Korne) 

l Staškov: Park Jána Pavla II. a  Matky Terezy
(pri kostole), Kaplnka sv. Anny v  Jelitove,
Kaplnka Panny Márie na Grúni (za
železničným priecestím na Olešnú)

l Vysoká nad Kysucou: námestie s  fontánou 
l Raková: námestie pred kostolom 
l oščadnica: Lesopark pri kaštieli
l makov: Brest u  Papaji 
l čierne: Trojmedzie, Prameň Zimná voda, Kaplnka sv.

Jozefa na Zágruní s  výhľadom na Moravsko-sliezske
Beskydy a  Javorníky, Športový areál Čierne, Park v  centre obce s  pamätníkom 1.
svetovej vojny a  detským ihriskom 

parkoviská:
V  celom regióne je bezproblémové parkovanie. V  mestách pri nákupných centrách a
v  obciach pri obecných úradoch a  kostoloch sa nachádzajú väčšie parkovacie plochy. 

informačné centrá: 
infocentrum račatik
Námestie M. Bernáta 1797, 023 01 Oščadnica
Tel.: +421 /0/ 41 4382 101,
Web:  www.snowparadise.sk 
e-mail:  info@inforaca.sk,  info@snowparadise.sk

Medzinárodné informačné centrum v turzovke 
Jašíkova 179, 023 54 Turzovka
Tel: +421(0)41 43 53  806, fax: 041 43 53  808,
Web: mic@turzovka.sk
e-mail: www.turzovka.sk

informačné centrum mesta čadca 
Námestie slobody 30, Čadca 022 01 
(budova Mestského úradu, 
vchod od kostola)
Tel: + 421 (0)41 76 300 14, 
+421 915 822 646
Fax: 041/76 300 14
E-mail: info@mestocadca.sk



❱❱❱ tip na 7-dňový pobyt na Kysuciach ❱❱❱❱❱❱

Jednotlivé zaujímavé miesta a  možnosti trávenia voľného času sa dajú ľubovoľne
kombinovať. 

1. – 2. deň: Oščadnica
l výstup na najvyšší vrchol Kysúc – Veľkú Raču (1  236 m n. m.)
l atrakcie a  podujatia v  stredisku Snowparadise Veľká Rača Oščadnica

(www.snowparadise.sk)
l atrakcie v  zariadení Športcentrum (www.sportcentrum.gajuz.sk) 
l adventure golf, lezecká stena, multifunkčné ihrisko v  zariadení Rodinka Resort

(www.kamilka.sk)
l návšteva kaštieľa a  lesoparku 
l návšteva miestnych kaplniek a  kalvárie 
l cyklovýlety, možnosť využiť miestnu Zelenú cestu 
l turistika po miestnych osadách 

v zimnom období:
l Lyžovačka v  Snowparadise Veľká Rača Oščadnica a  Športcentre Oščadnica 
l Kysucká bežecká magistrála

tip na ubytovanie v Oščadnici: 
l Penzión Centrál (www.penzion-central.sk), Chaty Kamilka a  Michaela (www.kamilka.sk) 

Informácie: Infocentrum RačaTik, Námestie M. Bernáta 1797, 023 01 Oščadnica, +421
/0/ 41 4382 101, www.snowparadise.sk, info@inforaca.sk,  info@snowparadise.sk

3. deň: Oščadnica – raková – Staškov – Klokočov 
raková: 
l Rodný dom Jána Palárika, námestie pred kostolom s  detským ihriskom
l Medvedia skala – skalná stena, časť Korcháň, smerom na Veľký Polom
l Cyklotrasa vzájomnosti 
l Bocianie hniezdo 
Staškov:
l Rodný dom Jozefa Kronera
l Náučný chodník Jozefa Kronera (16 km)
l Park Jána Pavla II. a  Matky Terezy s  ich súsoším (pred kostolom)
l Kaplnka sv. Anny v  Jelitove a  Kaplnka Panny Márie na Grúni 
Klokočov:
l Klokočovské skálie 
l Sudopark – kúpacie sudy, agroturistika, turistika

tip na ubytovanie: Sudopark (www.sudopark.sk)

4. deň: Klokočov – turzovka – Makov
turzovka:
l Pútnické miesto Živčáková (prístup z  Turzovky a  Korne)
l pešia zóna a námestie J. Thurzu, možnosť oddychu 
l Areál športu a  oddychu, Rybníky
Makov:
l Rekreačná oblasť Makov-Kasárne, možnosť turistiky

(Javorníky)
l Najväčší a  najstarší brest hrabolistý v  strednej Európe 
l Prameň rieky Kysuce 
l Javornícke studničky
l Discgolf 
l V  zimnom období: lyžovačka v  SKI Makov (www.skimakov.sk)

Tip na ubytovanie: SKI APARTMÁNY MAKOV (www.makovapartmany.sk)

informácie: Medzinárodné informačné centrum v  Turzovke, Jašíkova 179, 023 54
Turzovka, +421(0)41 43 53  806, fax: 041 43 53  808, mic@turzovka.sk, www.turzovka.sk

5. deň: Makov – vysoká nad Kysucou – turzovka – čadca
vysoká nad Kysucou:
l pamätná izba E. A. Cernana – posledného človeka na mesiaci
l Turistika a  cykloturistika na Vrchrieku (osada spojená s drotárskou históriou)
čadca: 
l Questingová trasa 
l Kamenné gule Milošová – Megoňky 
l Vojtovské minerálne pramene + Bukovský minerálny prameň 
l Plaváreň s  vonkajšou terasou 
l Galéria mesta Čadca, Kysucké múzeum, Dom kultúry 
l Palárikova ulica – pešia zóna
l Šeríkov bežecký okruh, Lesopark Lány 
l Skatepark, lezecká stena 

tip na ubytovanie: Hotel Centrum, Penzión Domes (www.domes.sk)
Informácie: Informačné centrum mesta Čadca, Námestie slobody 30, Čadca 022 01, 
+ 421 (0)41 76 300 14, +421 915 822  646, Fax: 041/76 300 14, info@mestocadca.sk

6. deň: čadca – čierne – Skalité 
čierne: 
l Trojmedzie
l Pamätná izba – predmety zachytávajúce kysuckú kultúru a  tradície (súčasť knižnice)
l Šance-Valy 
l Kysucká bežecká magistrála – cyklo-turistická trasa v  letnom a  v  zimnom období 

ako bežkárska trasa.
Skalité: 
l Medzinárodná stopa zdravia – na bicykli aj na bežkách 
l Tip na ubytovanie a  občerstvenie: Penzión Cechospol v  Skalitom (www.cechospol.sk) 

7. deň: Krásno nad Kysucou – Stará Bystrica – nová Bystrica
l Slovenský orloj
l Skanzen Vychylovka, Kysucko-oravská lesná železnica 
l Bystrická cyklomagistrála

praktické všeobecné informácie: 
Hasičská a  záchranná služba, polícia: 112
Hasičská služba: 150, 112
Záchranná služba: 155, 112
Polícia: 158, 112
Mestská polícia: 159
Havarijná služba: 0123
Horská záchranná služba: 18  300
Cestná záchranná služba: 154
Havarijná a  núdzová služba pre motoristov: 18  128, 18  154
Infolinka vlaky: 18  188

Infolinky mobilných operátorov: 
T-Mobile Assistant: 1188
Orange Infocentrum: 999
Info Asistenta (T-Com): 12111
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Oblastná organizácia cestovného ruchu organizácia cestovného ruchu KYSuce
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

Tel.: 0948 339 264, 
www.regionkysuce.sk

Zoznam členov 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, starosta@makov.sk, 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, Jašíková 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, penzión domeS, Podzávoz 448, 022 01 Čadca, tel.: +421(0)41/4327003,
+421 (0)902621261, domes@domes.sk, www.domes.sk

Hotel centrum, Matičné námestie 2891/2A, 022 01 Čadca, 
tel.: +421(0)41/4334112, +421(0)911806872, centrum@domes.sk, www.hotelcadca.sk
KINDERCO, Matičné námestie, 022 01 Čadca, tel.: 0948 465  636, info@kinderco.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
regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca,
+421(0)41/4335603, +421(0)915834506, manazer1@rrakysuce.sk, www.rrakysuce.sk
cK Slovak advanture, s.r.o., 2236/55 Hurbanova, 022 01 Čadca, 
tel.:+421(0)944631491, biznis@my-holiday.sk, www.my-holiday.sk
Sudopark, s.r.o., Klokočov 404, 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

partneri: Mikroregión Horné Kysuce, Klub slovenských turistov čadca
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