
PRAVIDLÁ PRE SKIALPINISTOV PRI POHYBE NA LYŽIARSKYCH 
ZJAZDOVÝCH TRATIACH A SKIALPOVÝCH TRASÁCH

V STREDISKU SKI PARK KUBÍNSKA HOĽA.

Skialpinizmus sa za posledné roky teší čoraz väčšej popularite a na Kubínskej holi nezabúda-
me ani na nadšencov tohto zimného športu, avšak zjazdovky predovšetkým slúžia užíva-
teľom lanoviek a vlekov, ktorí si za ich využívanie platia kúpou skipasov. Aby sme na zjazdov-
kách zabránili kolíziám a úrazom, prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s podmienkami 
pohybu skialpinistov na lyžiarskych tratiach a popri FIS – pravidlách dodržiavali aj nasledov-
né odporúčania:

UPOZORNENIE: V čase od 16:00 do 8:00 je STREDISKO UZATVORENÉ(vrátane parkovísk)! 
Zákaz vstupu skialpinistom a všetkým nepovolaným osobám na zjazdovky!  Hrozí nebez-
pečenstvo úrazu káblami snežných diel a strojov upravujúcich trate, najmä navijáko-
vých s rozvinutým lanom.

1. Skialpinistické výstupy a schádzanie sú na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť. Pri 
svojvoľnom vstupe do neprístupných zón, nerešpektovaní uzáver, porušovaní otváracích 
dôb strediska a pokynov Horskej Záchrannej Služby (HZS) preberá účastník skialpinistického 
výstupu úplnú zodpovednosť za svoje konanie.
2. Skialpinistický výstup prevádzajte len po vytýčenej výstupovej trase v rámci strediska 
(naznačená žltou líniou v mape), prípadne vždy okrajom zjazdovky, za hranicou zjazdovky 
označenej prenosným tyčovým značením.
3. Výstup prevádzajte vždy za sebou, nie vedľa seba. Zjazdovku traverzujte v dostatočnom 
rozostupe a len v označených miestach.
4. Venujte zvýšenú pozornosť pohybu lyžiarov na svahu a premávke na zjazdovke, tak aby 
ste neohrozili a nezranili seba a ostatných.
5. Obzvlášť nutné je dávať pozor pred vrcholmi („padákmi“), zúženými miestami, na strmých 
miestach, pri zľadovatenom teréne, pri prechádzaní krížom cez zjazdovku a neprechádzať 
krížom na neprehľadných miestach.
6. Rýchlosť výstupu a zostupu prispôsobte svojim schopnostiam, snehovým podmienkam, 
poveternostným podmienkam, prostrediu a frekvencii na svahu.
7. Nevstupujte na uzavreté zjazdovky alebo ich časti. Dodržujte miestne značenie a pokyny 
HS, obsluhy lanoviek, vlekov a zjazdoviek. Nevstupujte na zjazdovky mimo oficiálnych 
prevádzkových hodín.
9. Je zakázané vstupovať na zjazdovky a lyžiarske trate a trasy so psom.
10. Časti skialpinistických trás sa môžu nachádzať na území chránených oblastí -Chránená 
krajinná oblasť Horná Orava, preto sú návštevníci  povinný dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v týchto oblastiach. Skialpinizmus 
je možné uskutočňovať len vtedy, keď je dostatok snehu a tým sa vyhýbať poškodeniu rastlín 
a pôdy. Je dôležité brať ohľad na voľne žijúce živočíchy, nakoľko sú zvieratá rušené.
11. Dodržujte biely kódex strediska.
12. Využívaním priestorov vymedzených pre skialpinizmus sa účastník skialpinistického 
výstupu zaväzuje dodržiavať tieto Pravidlá pre skialpinistov, Všeobecné obchodné 
podmienky SKI PARKu Kubínska hoľa, Zákon o Horskej záchrannej službe č. 544/2002 Z.z. a 
pokyny poverených zamestnancov. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel je 
poverený zamestnanec oprávnený účastníka skialpinistického výstupu poučiť a vyzvať 
na ich dodržiavanie. V prípade hrubého, sústavného alebo opakovaného porušovania 
je poverený zamestnanec oprávnený zamedziť účastníkovi skialpinistického výstupu 
vstup na vymedzené priestory pre skialpinistov. 

                                  https://kubinska.sk/skialpinizmus/


