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Podmienky a pravidlá zbierania nálepiek

1. Na každom mieste, ktoré je zapojené do projektu, získaš  nálepku zvieratka,
ktoré je uvedené v brožúrke. 

2. Na miestach, ktoré sú v  zápisníku označené ako          sa odfoť (mobilom,
fotoaparátom) v pozícii, aká je v cestopisníku napísaná. S takýmto dôkazom
o  návšteve lokality príď do informačných centier v  Turzovke (pri kultúrnom
dome), Čadci (v budove mestského úradu) alebo  v Oščadnici (na hlavnom
námestí), v ktorých ti vydajú príslušnú nálepku (fotky nie je potrebné tlačiť). 

3. Nálepku „žolík“, ktorú získaš v Kysuckej izbe na Železničnej stanici v Čadci, môžeš
použiť za ľubovoľné 1 chýbajúce zvieratko. 

4. Po nalepení 5 zvieratiek na správne miesto a  preukázaním sa zápisníka
v informačných kanceláriách dostaneš malý darček. 

5. Ak sa chceš zapojiť do žrebovania o  pekné ceny, vyplň vo vyššie uvedených
informačných centrách po nazbieraní 5 nálepiek aj registračný formulár.

6. Nálepky môžeš zbierať počas celého roka, ale súťaž trvá od 
15. 6. do 15. 9. 2018 (vrátane). 

7. Bližšie informácie nájdeš na www.regionkysuce.sk

Nakresli obrázok, odfoť sa a vyhraj ešte raz!

Nakresli obrázok z výletu po Kysuciach ľubovoľnou technikou, zo zadnej strany
napíš miesto, ktoré je na obrázku, svoje meno, adresu, kontakt a odovzdaj ho v in-
formačných centrách v Turzovke, v Čadci alebo v Oščadnici. Ak nemáš maliarsky
talent, môžeš urobiť  zo svojho výletu aj peknú fotku. Tú pošli so svojimi rodičmi
na e-mailovú adresu riaditelka@regionkysuce.sk. Najkrajšie fotografie a kresby budú
vyhodnotené, odmenené a zverejnené na stránke www.regionkysuce.sk. 

Ceny do súťaže Turistický stan pre dve osoby 
2 x detský batoh * 2 x pikniková deka * badmintonová sada
detská hra * nerezová termoska * 2 x  detská fľaša na pitie

Kukuk – to som ja
Že ma ešte nepoznáš? 
Som... volám sa... hmm... 
veď ja ani samo neviem. 

Len teraz som sa narodilo v kysuckých
lesoch a sotva stojím na svojich nôžkach. 
Ale ďaleký svet ma neskutočne láka. Chceš ho objavovať
spolu so mnou?
Prejdeme sa lesnými chodníčkami, spoznáme zaujímavé miesta
a nájdeme si nových kamarátov, s ktorými zažijeme veľa zábavy a hádam
aj nejaké dobrodružstvo. 

Som veľmi rado, že som si v tebe našlo svojho prvého kamaráta, ktorý
ma bude sprevádzať na tejto dlhej ceste po regióne. 

TVOJE MENO JE: 

Aké meno mi dáš?  

Volám sa:



Brest hrabolistý v Makove 
Pred tebou stojí strom, ktorý má už viac ako 400 rokov. Je to už starec a
zub času sa podpísal aj na jeho kráse. Preto potrebuje špeciálneho
stromového lekára – ďatľa, ktorý jazykom vyberá
škodlivý hmyz spod jeho kôry. 
Odfoť sa, ako objímaš tento strom,
a v informačných kanceláriách dostaneš nálepku
tohto užitočného vtáčika. 

Ku prameňu Kysuce
Po žltom značkovanom chodníčku sa pusti po
stopách srnky zo sedla Lemešná v Makove. Srnka sa
išla umyť do prameňa rieky, ktorá dala meno celému
kraju. Vieš, ako sa volá? Keď k nemu dorazíš, presvedč
sa aj ty, či je taká studená, ako sa spieva v jednej
pesničke. 
Určite ti mama s tatom s ňou pomôžu:

Kysuca, Kysuca, studená vodička.
[: Keď sa ťa napijem, keď sa ťa napijem,
bolí ma hlavička, bolí ma hlavička. :]
Bolí ma hlavička, srdca polovička.
[: Pre teba má milá, pre teba má milá,
sivá holubička, sivá holubička. :]

rybka

ďateľ

Prechádzky lesnými chodníčkami Prechádzky lesnými chodníčkami 

Kamenné gule 
Milošová – Megoňky
V Čadci sa nachádza miesto, do ktorého vraj 
mimozemšťania poukladali tajuplné skalné gule. Nájdeš ich ľahko na
konečnej autobusovej zastávke Milošová – Megoňky. Vieš, aké číslo
autobusu ťa k nim z Čadce dovezie? 

1 – 2 – 3 – 4 alebo 5? (zakrúžkuj)

Vytvor si z prstov na rukách kruh, odfoť sa takto pred kamenným lomom
a získaj nálepku ďalšieho zvieracieho kamaráta – ježka. 

ježko
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Umy si v nej rúčky, nechaj
sa v tejto pozícii odfotiť
a získaj nálepku
zvieracieho kamaráta,
ktorý pláva v kysuckých
riekach. 



Trojmedzie 
Zbaľ si do batôžka chlebík, špekáčik alebo slaninku
a vyber sa so srnkou spoznať jedinečnú lokalitu, kde
sa stretávajú hranice troch krajín – Slovenska, Česka
a Poľska. V altánku si opeč svoju desiatu a odfoť sa
pri pri jednom z troch monolitov. Nálepku ochrancu
tohto miesta získaš v informačných centrách a na
obecnom úrade v Čiernom.

mravec



Prechádzky lesnými chodníčkami Prechádzky lesnými chodníčkami 

Vrchol Veľkej Rače 
Ak si sa dostal na vrchol Veľkej Rače, tak práve stojíš
na najvyššom bode Kysuckých Beskýd a celého
regiónu. Rozhliadni sa do ďaleka a z panoramatickej
mapy vyčítaj, aký vrch má nadmorskú výšku zloženú
z čísiel 1-6-1-0. Ak máš unavené nôžky, cestu späť si zjednoduš na
sedačkovej lanovke. 
Odfoť sa na turistickej rozhľadni a v pokladni v Dedovke alebo
v informačných centrách získaj nálepku ďalšieho zvieracieho kamaráta –
vlka. 

vlk
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Medvedia skala
v Rakovej
Mohutnú Medvediu skalu nájdeš na trase z Rakovej –
časť Korcháň na Veľký Polom. Ak si trúfaš, dostaneš sa
k nej z námestia aj na bicykli. Svoju kondíciu si môžeš overiť 22. 7.
2018 na pretekoch horských bicyklov.
Napodobni pred skalou medveďa, odfoť sa a získaj v
informačných centrách nálepku bociana. Jeho hniezdo ťa v obci
privedie aj na pekné námestie s detským ihriskom a cukrárňou. 

bocian

Korňanský ropný prameň 
Vyviera síce zo zeme, ale voda to nie je. 
Skúšať túto čiernu kvapalinu ti teda vôbec neodporúčame. Poriadne sa
nadýchni nosom, zavri oči a skús hádať, na čo sa ti táto „vôňa“ podobá.
Napovieme ti, že tento prameň má niečo spoločné s benzínovou pumpou.

Niekedy si ľudia týmto „čiernym zlatom“  svietili, kúrili,
používali ho ako mazivo a dokonca aj čerti sa z neho

chodievali v noci napiť. 
Nálepku zajka získaš v informačných centrách po
preukázaní sa spoločnou fotkou s prameňom. zajac

Klokočovské
skálie
Obklopený smrekovým lesom nasleduj
v Klokočove, v časti Hlavice, modrú značku,
ktorá ťa po 15 minútach dovedie ku skalnej
stene, ktorá ukrýva kamenné gule. Ak máš
oči ako rys ostrovid, určite ich nájdeš.
Hľadaj nielen gule, ale aj skalné miskovité
dierky, z ktorých gule v minulosti vypadli.
Oddýchni si na lavičkách, naber vodu
z upravenej studničky a vypýtaj si pečiatku
a nálepku rysa v chate Klokočovské skálie
alebo na obecnom úrade. 

rys
ostrovid

Pečiatka Klokočovské skálie:



Prechádzky lesnými chodníčkami Kultúra, objavovanie a poznávanie histórie

Kysucké múzeum v Čadci 
Zaujímavú výstavu legendárnej hračky IGRÁČEK, ktorú  určite budú poznať
tvoji rodičia, nájdeš počas leta za múrmi jednej z najkrajších budov v Čadci. 

Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou
V tomto múzeu ti určite padne pohľad na najväčšie zviera v miestnosti.
Možno sa ti bude podobať na slona, ale toto zvieratko už nežije ani vo
voľnej prírode ani v ZOO. Volá sa M _ _ _ T

Kaštieľ Radoľa
Už si niekedy počul slovo „expozícia“? Sú to rôzne predmety, ktoré sa
vystavujú pre všetkých, ktorí sa chcú niečo nové dozvedieť a naučiť.
Miestnosti kaštieľa ich skrývajú niekoľko. Objav ich aj ty.

Skanzen Vychylovka a Historická lesná
úvraťová železnica
Nakukni do drevených domčekov, ktoré reprezentujú ľudovú architektúru,
spôsob života a kultúru na Kysuciach. Určite neobíď ani Kysucký detský les
prechádzajúci areálom, ktorý ti priblíži krásy lesa všetkými zmyslami:

zrakom    hmatom    chuťou     sluchom       a čuchom. 

Vláčik, ktorý ťa prevezie cez skanzen, nie je len taký obyčajný. Kedysi sa ním
prepravovalo drevo medzi Kysucami a Oravou. Sprievodca vo vlaku ti určite
rád vysvetlí, čím je táto mašinka unikátna a známa takmer na celom svete. 
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mamutKysucké múzeum

Nálepku mamuta získaš vo všetkých expozíciách Kysuckého múzea.

Kysucké rozhľadne 
Čarokrásny pohľad na krajinu môžeš zažiť, ak vystúpiš na niektorú
z mnohých kysuckých rozhľadní. Takýmto širokým a ďalekým výhľadom
sa hovorí panoráma. 
Odfoť sa na rozhľadni Stratenec nad Makovom, Mikovčákovej rozhľadni
na Kamenitom, rozhľadni Bobovec nad Starou Bystricou
alebo rozhľadni na Marťakovom kopci nad Zákopčím
a v informačných centrách dostaneš nálepku žabky. 

žabka

Nakresli si rozhľadne, ktoré si už navštívil:



Kultúra, objavovanie a poznávanie histórie Kultúra, objavovanie a poznávanie histórie

Kaštieľ v Oščadnici
Kysucká galéria
Prejdi sa krásnym lesoparkom pred kaštieľom
a hľadaj stopy po ďalšom kamarátovi – krtkovi, ktorý
si v jeho útrobách rád ryje chodbičky. 
Nálepku tohto šibala nájdeš za múrmi kaštieľa,
ktorý ukrýva zaujímavé umelecké diela. 

krtko

Goralské slávnosti
v Skalitom
Vieš, že súčasťou kysuckej kultúry sú aj Gorali? Nie sú to žiadni tajomní
rozprávkoví mužíčkovia, ale ľudia, ktorí rozprávajú trošku inou rečou ako
my (goralským nárečím) a majú špecifické tance
a piesne. Na vlastné oči ich môžeš zazrieť a počuť na
Goralských slávnostiach v Skalitom 17. júna 2018. 
Nálepku jeleňa dostaneš v amfiteátri počas
slávností alebo počas premietaní letného kina
(dátum bude zverejnený na internetovej stránke
obce). Ak náhodou podujatia nestihneš, nálepku ti
vydajú aj v Penzióne Cechospol v Skalitom. 

jeleň

Galéria Mesta Čadca
Oproti kostolu v Čadci je vchod označený zeleným písmenom I,
v ktorom ti povedia o všetkom, čo sa chystá, šušká a robí v širokom
okolí. Okrem umeleckých výstav sa tu konajú aj rôzne tvorivé dielne
pre deti. 
Ak chceš spoznať mesto netradične, vypýtaj si mapku s questingovou
trasou. Na jej trase ťa bude sprevádzať ďalší zvierací kamarát –
lienka. 

lienka

Pútnické miesto Živčáková
Ak kráčaš na horu Živčák ako skutočný pútnik pešo (z Turzovky alebo
Korne), spočítaj všetky kríže, ktoré po ceste uvidíš (pomôž si tým, že si
preškrtneš paličku a na konci všetky prečiarknuté spočítaš): 

I I I I I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I =

V cieli sa osviež vodou z prameňov a vyfoť sa pred
sochou Sv. Cyrila (to je ten, čo drží knihu).
V informačných centrách dostaneš za takúto fotku
nálepku motýlika. motýľ
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Kultúra, objavovanie a poznávanie histórie Zážitok, zábava, šport a hra

Sova je vraj symbolom múdrosti. Tá naša
preštudovala už takmer všetky knižky v Kysuckej
knižnici v Čadci. Ak svieti slniečko, knihy si tu
môžeš prečítať aj v letnej čitárni. V knižnici nájdeš
aj rozprávkovú miestnosť a krásny veľký detský
kútik s hračkami a spoločenskými hrami. 
Nálepku múdrej sovy získaš od milej pani
knihovníčky pri centrálnom výpožičnom pulte. 

Snowparadise 
Veľká Rača Oščadnica 
V zime aj v lete, na Veľkej Rači každému sa páči.
Sedačkovou lanovkou sa dovezieš do centra
nekončiacej zábavy, kde nemôžeš obísť bobovú
dráhu, aquazorbing, karolšus, trampolíny,
kolobežky, lanový park aj historický kolotoč. 
Nálepku medvedíka dostaneš v pokladniciach
strediska po vyskúšaní akejkoľvek atrakcie. 

medveď

Rodinka Resort Oščadnica
To, že je golf hra len pre dospelých, vôbec nemusí byť pravdou. Presvedč sa
o tom sám na ihrisku adventure golf, ktoré sa ti isto zapáči. 
Svoje lezecké schopnosti si môžeš overiť aj na lezeckej stene.
Nálepku veveričky dostaneš po vyskúšaní akejkoľvek atrakcie v pokladni
golfu. 

veverička
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sova

Kalvária v Oščadnici
Na vŕšku nad Oščadnicou, vypína sa krásna kaplnka.
Dostaneš sa k nej cestičkou, ktorá sa kľukatí ako had. Po
ceste si všímaj malé kamenné kaplnky – zastavenia
krížovej cesty. Koľko si ich narátal? 12 - 13 - 14? (správne
zakrúžkuj) 
Ak máš ešte dostatok síl, vyšanti sa na detskom
ihrisku pod kalváriou. 
V informačných centrách dostaneš za fotku
nálepku holubice. Holubica

Kysucká knižnica v Čadci



SKI Apartmány Makov
Ak máš správnu mušku, tak vyskúšaj hru s lietajúcim diskom –
discgolf, ktorá sa rozprestiera na ploche lyžiarskeho svahu SKI

Makov. O tom, že najkrajší pohľad je z konského
chrbta, sa môžeš presvedčiť neďaleko

v jazdeckom klube. 
Nálepku koníka dostaneš na recepcii SKI
Apartmány Makov po zapožičaní lietajúcich
tanierov alebo pri ubytovaní. 

koník

Areál športu a oddychu 
v Turzovke
V areáli môžeš robiť takmer všetky športové
aktivity: 

hokejbal * petangue * fitpark s cvičebnou

zostavou pre ruky,  chrbát a šliapadlom pre dve

osoby * tenis * badminton * minifutbal * minigolf * trampolíny *
hojdačky * opekanie (altánok s ohniskom) * dopravné ihrisko 

kolobežky/štvorkolky * Lezecká stena

Nálepku vrabca dostaneš od správcu areálu po vyskúšaní akejkoľvek
atrakcie/aktivity.

Športcentrum v Oščadnici 
Najväčší zábavný park je v Športcentre Oščadnica. Môžeš si tu požičať
horské a cestné bicykle, kolobežky, horské káry –
trojkolky, elektrické autíčka, štvorkolky i zvieratká na
kolieskach. 
Nálepku ovečky, ktorú môžeš aj naživo uvidieť v
areáli strediska, získaš po vyskúšaní akejkoľvek
atrakcie/aktivity v penzióne na recepcii. 

Zážitok, zábava, šport a hra Zážitok, zábava, šport a hra

ovečka

vrabec
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Penzión Centrál,
Oščadnica

Ak máš rád šmýkačky, trampolíny, hojdačky, preliezky a
minigolf, tak si na správnom mieste. Na letné osvieženie dobre
poslúži drevený kúpací sud a vírivá vaňa. Adrenalín ti zdvihne
jazda na vesmírnom vozítku, ktoré sa nazýva

S  _  _  _  _  Y .

Nálepku jastraba získaš po vyskúšaní akejkoľvek
atrakcie/aktivity v penzióne na recepcii. 

jastrab



Zážitok, zábava, šport a hra Zážitok, zábava, šport a hra

Kysucká izba v Čadci
Ak budeš cestovať po regióne vlakom, občerstvi sa v Kysuckej izbe na
Železničnej stanici v Čadci. V horúcom počasí vyskúšaj chutnú zmrzlinu.
V izbe dostaneš nálepku – žolíka, ktorú môžeš doplniť za akékoľvek zvieratko
v zápisníku. 
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Plaváreň a letné kúpalisko 
v Čadci 
Ak sa cítiš ako rybka vo vode, príď si zaplávať a vyšantiť sa na nové
kúpalisko do Čadce. V chladnejšom počasí dobre poslúži aj

mestská plaváreň. Ak si už skúsený plavec, skús preplávať
z jednej strany na druhú. Pokiaľ máš pred vodou

rešpekt, plávať sa tu môžeš poľahky naučiť počas
letného kurzu plávania. 
Nálepku labute získaš po zakúpení vstupného
v pokladni plavárne a letného kúpaliska.  

Prázdninová noc Holiday's
night vo Vysokej nad Kysucou 
Oslávte s nami začiatok prázdnin tak, ako sa patrí –
skutočnou detskou prázdninovou „párty“. Súťaže,
maľovanie na tvár, diskotéku, letovú ukážku dravých
vtákov, skákací hrad, trampolínu aj ohňostroj
nepremeškajte 30. júna 2018 na námestí vo Vysokej
nad Kysucou.  Nálepku salamandry získaš aj
v Pamätnej izbe posledného muža, ktorý chodil po
povrchu Mesiaca – kozmonauta E. A. Cernana na
obecnom úrade. 

labuť

žolík

salamandra
škvrnitá

Detské zábavné centrum
Kinderco v Čadci
Každý deň a za každého počasia prináša detské
zábavné centrum Kinderco kopec zábavy.  
Ak ťa všetky hračky doma už omrzeli, príď sa zahrať
so svojimi kamarátmi aj tu do Čadce.
Nálepku kuriatka dostaneš po zakúpení vstupu do
detského zábavného centra.  

kuriatko



Potvrdenie Zábava
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Doplňovačka
Detské zábavné centrum v Čadci má názov 
Výbornú zmrzlinu v Čadci na stanici ti ponúkne
Hra s lietajúcim diskom v SKI Apartmány Makov sa volá 
Športové zábavné centrum v Oščadnici má názov 
Miesto, na ktorom si môžeš zapožičať segway je 
Adventure golf  nájdeš v stredisku 

Poraď srnke, čo sa skrýva za slovnými prešmyčkami:

PotvrdeNie iNformačNého ceNtra
o NalePeNí 5 NálePieK a zaPojeNí sa do súťaže:

1

1
2

3
4

5
6

2

3

4

5

6

LÉRIAAG                     
OSÚKAPIKL 
ŽIKCANIN 
ŇOĽAHRAZD 
ZÚMMUE MÚZEUM

ROZHĽADŇA

KNIŽNICA

KÚPALISKO

GALÉRIA

1 KINDERCO, 2 KYSUCKÁ IZBA, 3 DISCGOLF, 4 ŠPORTCENTRUM, 
5 PENZIÓN CENTRÁL, 6 RODINKA RESORT



Vymaľuj si ma



Otestuj sa :) Otestuj sa :)
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�1. Rieka Kysuca, ktorá dala názov celému regiónu pramení v obci:
      a) Makov
      b) Vysoká nad Kysucou 
      c) Klokočov 

2. Najvyšším vrchom na Kysuciach je:
      a) Veľký Polom 
      b) Veľký Javorník 
      c) Veľká Rača 

3. Klokočovské skálie je známe svojimi:
      a) kamennými guľami 
      b) chránenými rašeliniskami 
      c) mohutným vodopádom 

4. Najznámejší turistický vláčik na Kysuciach sa nachádza v 
      a) Čadci 
      b) Novej Bystrici – Vychylovke 
      c) Oščadnici 

5. Goralské tradície sa zachovávajú na najväčšom folklórnom podujatí
v regióne s názvom:
      a) Goralské slávnosti v Skalitom 
      b) Gorali, gorali v Čiernom 
      c) Goralské veselie v Makove 

6. Na Trojmedzí sa spájajú hranice troch štátov:
      a) Slovenska, Česka a Rakúska 
      b) Slovenska, Poľska a Maďarska 
      c) Slovenska, Česka a Poľska 

7. Najväčším pútnickým miestom na Kysuciach je:
      a) Živčáková 
      b) Kalvária v Oščadnici 
      c) Kostol sv. Barolomeja v Čadci 

8. Okresné mesto Čadca má NOVÉ: 
      a) letné bludisko 
      b) vesmírne pracovisko 
      c) letné kúpalisko 

9. Najdlhšia bobová dráha v strednej Európe sa nachádza v Oščadnici
a meria:
      a) 300 m 
      b) 1 000 m 
      c) 1 300 m 

10. Posledný muž, ktorý sa dotkol povrchu mesiaca, E. A. Cernan, má
svoje korene a pamätnú izbu v obci:
      a) Čierne 
      b) Vysoká nad Kysucou 
      c) Raková 

Odpovede: 1a, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7a, 8c, 9c, 10b

POZNÁŠ KYSUCE? 



Poznámky, kresby a pečiatky Poznámky, kresby a pečiatky
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Lodno

ČADCA

TURZOVKA
KRÁSNO 
N. KYSUCOU

Raková

Zborov n. Bystricou

Kysucký 
Lieskovec

Dolný Vadičov
Horný VadičovRudinka

Lopušné Pažite

Stará 
Bystrica

Vysoká 
n. Kysucou

Dlhá
n. Kysucou

KYSUCKÉ 
NOVÉ MESTO

Čadca ošČadnica Makov skaliTé raková vysoká klokoČov Čierne Turzovka

www.regionkysuce.sk
Región Kysuce

Organizácia cestovného ruchu Kysuce založená v roku 2012 združuje
subjekty, ktoré svoje sily a prostriedky využívajú na propagáciu regiónu
Kysuce. Jej hlavným cieľom je vytvorenie z tejto časti Slovenska atrak-
tívne cieľové miesto pre všetkých návštevníkov. 
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