
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu  a dopravy  v Pribyline 

Návšteva obce Zuberec dňa 5.3.2015 

Zápis: 

Členovia komisie p. Bolvansky, p. Jurčo, p. Vrbičan sa dňa 5.3.2015 zúčastnili návštevy  
obce Zuberec s cieľom získania pozitivnych príkladov a informácií o cestovnom ruchu. Obec 
Zuberec je doslova typickým príkladom ako riešiť cestovný ruch na vidieku. 

Obec Zuberec patrí do VÚC Žilina, okr. Dolný Kubín, kataster obce susedí s okr. 
Lipt.Mikuláš, a je priamo pod Roháčmi, ktoré sú súčasťou Západných Tatier. Obec Zuberec je 
samozrejme členom Klastra Orava. 

V obci Zuberec momentálne žije cca 1900 obyvyteľov, ktorý dokážu vo svojich 
penziónoch ponúknuť 2500 lôžok. V tomto období jarných prázdnin je v Zuberci okolo 2500 
hostí, takže obsadenosť je momentálne 99% - 100% ( informácia z informačného centra obce 
Zuberec ) 

Obec Zuberec dispinuje Informačným centrom, ktoré je príspevkovou organizáciou obce. 
V informačnom centre pracujú dvaja občania, ktorý poskytujú návštevníkom informácie 
všetkého druhu, hlavne o ubytovacích možnostiach, kultúrnych podujatiach. Zároveň ponúkajú j 
informačné letáky o ubytovacích možnostiach podnikateľov, ktorí poskytujú ubytovanie. 
Predávajú knihy, uzatvárajú poistky na poistenie túr, v informačnom centre je zriadená aj 
zmenáreň. 

Informačné centrum zastrešuje podnikateľov, ktorý sú legálne prihlásený a sú súčasťou 
obecnej stránky www.zuberec.sk. Za sprostredkovanie ubytovania poberá informačné centrum 
5% províziu a 8,30 EUR/ročne  za zverejnenie podnikateľa na obecnej stránke. 

Významnou podporou informačného centra je prezentácia obce na medzinárodných 
výstavách v PRAHE, BERLÍNE, BRNE, BRATISLAVE, v KATOWICIACH,  v RIGE, 
a Pobaltských krajinách ako je LITVA a LOTYŠSKO -  jednoduchou formou cez letáky, brožúry. 
Naposledy sa zúčastnili výstavy Holiday Word v PRAHE. V Bratislave na Inchebe majú 
drevenicu, ktoré je dominantou a priťahuje veľa záujemcov. Sprostredkovanie týchto aktivít 
zastrešuje SACR ( Slovenská agentúra cestovného ruchu ) p. VATAJ so sídlom v Ružomberku. 
Miesto na výstavách je so SACR je zadarmo! 

 

Letáky a brožúry sú samozrejme vyhotovené pútavou formou, ktorých súčasťou sú  
možnosti ubytovania, poskytovania služiebv obci, okolitá príroda, mapy obce, mapy Západných 
Taier, Roháče, Skanzen, vleky..... 

Informačné centrum je súčasťou AiCES – Asociácia informačných centier SR.  

 

Mali sme aj možnosť stretnutia s predsedom komisie cestovného ruchu a zároveň 
poslancom obecného zastupiteľstva obce  Zuberec p. Matištíkom. Podľa jeho slov financovanie 
podpory a prezentácie obce funguje nasledovne: 



Za každé lôžko platí poskytovateľ ubytovania 0,5 EUR/ noc do obce ako daň za lôžko, 
všetky peniaze sa prevedú do KLASTRA ORAVA – čím viac peňazí sa vyzbiera – tým obec 
dostane viac financí z Klastra Orava, napr. všetky letáky o obci sú zo zdrojov Klastra Orava.  

Dedina žije v tomto období takmer každý deň, dá sa povedať, že je hlavná sezóna 
a program pre hostí je zabezpečený napr. tento víkend sú psie záprahy. 

Zujímavá je spolupráca s miestnym Skanzenom, kde vedúci múzea v prírode organizuje 
každú stredu podvečer lampiónový sprievod skanzenom s horúcim čajom a atmosférou typickej 
Oravskej dedinky pri sviečkach bez elektrickej energie. O túto aktivitu je taký záujem, že sa 
objednáva dopredu a niekdy sa musí aj zopakovať dva krát za večer! 

Klientela je hlavne zo Západného Slovenska, Bratislavy, potom hostia z ČR až na 
treťom mieste návštevníci z Poľska  a v poslednom čase hostia z Litvy a Lotyšska, ktorý 
vyhladávajú súkromie a pokoj a chcú sa vyhnúť luxusným Tatrám. Obec Zuberec je zapojená aj 
do projektu Baltic Air.  

Súčasťou obce sú samozrejme vleky, koré vidieť hneď z centra obce 6 vlekov, ktoré boli 
úplne obsadené. V blízkosti obce je samozrejme aj Spálená dolina s novou vyhrievanou 
sedačkou.  

Úprava bežeckých tratí je plne v réžii obce Zuberec. Obec udržuje 6 bežeckých okruhov 
v dĺžkach od 1,4km do 9,9km v miernom profile s prevýšením od 20m do 300m. Veľmi pekne 
má Zuberec spracovanú aj mapu bežeckých tratí. Je prístupná spolu s inými mapami napríklad 
aj v infocentre. Bežky sú podľa zamestnancov informačného centra momentálne veľkým hitom, 
a čoraz častejšie sa stretávajú s tým, že hostia volajú do informačného centa v akom stave sú 
bežecké trate a na víkend hostia prídu len kvôli bežkám. Komisia cestovného ruchu plánuje 
v krátkej dobe tieto trate v lete využívať ako cyklotrasy, pretože bicykel je ďaľší fenomén tejto 
doby. 

 

Navštívili sme aj Penzión u Michala, ktorý nás príjemne prekavapil svojimi službami od 
agroturistiky cez manikúru, masáže až po špičkový wellnes s niekoľkými saunami. . 



Z nášho stretnutia vyplinuli aj určité body: 

1. Stretnutie s p. Bartekovou – Klaster Liptov – zabezpečí p. Bolvansky ( predbežne 
16.3.2015 ) 

2. Príprava zasadnutia komisie cestovného ruchu, zabazpečí p.Vrbičan ( po stretnutí 
s p. Bartekovou ) kde očakávam od každého člena  prípsevok a konrétny návrh ako 
ďalej v oblasti cestovného ruchu v Pribyline 

3. Predloženie písomného návrhu na OZ, ktorého súčasťou bude čo chceme, ako to 
cheme a kde nato vziať financie. 

Tuto cestou sa chcem po ďakova ť p. Miroslavovi Bolvanskému za sprostredkovanie 
návštevy obce Zuberec, ktorá pre m ňa bola nesmierne pou čná a ur čite ma posunula 
ďalej.  Ďakujem! 

 

 V Pribyline dňa 5.3.2015  

Ing. Ján Vrbičan  


