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Podporme spoločne úpravu a prevádzku zimných bežeckých tratí v regióne 

prostredníctvom dobrovoľného príspevku. 

 

30. 12. 2021 
 
Tohtoročná zimná sezóna opäť praje aj nadšencom bežeckého lyžovania, ktorí môžu 
na Horehroní využiť približne 150 kilometrov upravených bežeckých tratí v lokalitách 
ako Telgárt, Šumiac, Pohanské, Tále, Čertovica, Horná Lehota, Čierny Balog či Lom 
nad Rimavicou.  
 
Podnikateľské subjekty, lyžiarske strediská či občianske združenia, ktoré v 
uvedených lokalitách počas zimnej sezóny pravidelne upravujú bežecké trate a 
zároveň sa starajú aj o ich celoročnú údržbu vynakladajú nemalé finančné prostriedky 
na zabezpečenie ich fungovania. Údržbu bežeckých tratí v regióne podporuje aj 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie či Banskobystrický 
samosprávny kraj cez Krajskú organizáciu cestovného ruchu Banskobystrický kraj 
Turizmus. Tieto mechanizmy však predstavujú iba časť finančnej podpory, preto je  
udržateľnosť bežeckých tratí v regióne aj v rukách verejnosti a návštevníkov, ktorí ich 
využívajú.   
 
,,Vážime si prácu ľudí, ktorí upravujú bežkárske trate v regióne a umožňujú nám tak 

všetkým aktívny pohyb na čerstvom vzduchu. Každým rokom sa totižto snažia robiť túto 

prácu stále lepšie a lepšie. Stojí ich to nemálo času, úsilia i finančných prostriedkov. 

Preto by sme radi spoločne podporili ich úsilie dobrovoľným príspevkom ako symbolické 

poďakovanie za ich prácu.“, uviedla výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE, 
Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková. 
 
V podobe  dobrovoľného príspevku môže verejnosť podporiť lyžiarske strediská Ski 

Tále, Ski Telgárt, Ski Čierny Balog, ktoré vo svojich strediskách upravujú a prevádzkujú 
viaceré bežecké okruhy. V hornej časti regiónu môžu bežkári podporiť bežkárske trate 
pod Kráľovou hoľou vedúce zo Šumiaca okolo Chamkovej stodoly či trate upravované 
Horskou chatou pod Kráľovou hoľou.  
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Bez nároku na spoplatnený vstup sú rovnako upravované trate v obci Lom nad 
Rimavicou, Hornej Lehote (Chata Kamila) či v Čiernom Balogu, kde upravuje 
bežkársku trasu Hrončianskou dolinou a trasu z Čierneho Balogu smerom na 
Koreňovú Biatlon klub Čierny Balog.  
 
Podporme spoločne úpravu a prevádzku zimných bežeckých tratí v regióne 
prostredníctvom dobrovoľného príspevku. Prispieť môžete bezhotovostne na účet 

oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie SK31 0900 0000 0050 

2673 1699 alebo pomocou QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie vo vašom 

smartfóne. Stačí kliknúť, zadať názov lokality do poznámky, zvoliť ľubovoľnú sumu a 

uhradiť. 

 
Zároveň môžete podporiť úpravu bežeckých tratí v lokalitách Pohanské, o ktoré sa 
stará Stodola Pohanské a Združenie cestovného ruchu Nízke Tatry juh, alebo na 
Čertovici pod správou OZ Horské Spoločenstvo, a to prostredníctvom ich 
individuálnych foriem podpory. Bližšie informácie nájdete na ich webových stránkach 
či facebookových profiloch. 
 
Kontaktná osoba: 

Mgr. Žofia Koštialová 
Marketingová koordinátorka  
kostialova@horehronie.sk 
+421 948 874 651 
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