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MESTO ŽILINA A OKOLIE

Tento projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z ERDF.
Investícia do vašej budúcnosti.

ŠPORT A RELAX
ÚVOD
V Žiline nájdete široký výber možností na zmysluplné trávenie
voľného času. Či chcete oddychovať alebo venovať sa ak
tívnemu pohybu, máte si z čoho vybrať.
Wellness služby ponúka viacero žilinských hotelov – Grand,
Holiday Inn, Dubná skala, Villa Nečas, Central Park. Oddýchnuť
si môžete aj v kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach, kde po roz
siahlej rekonštrukcii tiež poskytujú wellness služby. Milov
níci plávania majú možnosť navštíviť Mestskú krytú plaváreň
v Žiline, v letných mesiacoch je obľúbeným cieľom návštevní
kov kúpalisko Laura v Rajeckých Tepliciach.
V Žiline je k dispozícii niekoľko cyklistických chodníkov.
Spomenúť môžeme cyklochodník zo sídliska Vlčince do cen
tra mesta alebo z areálu Žilinskej univerzity na Veľkom Diele
na sídlisko Solinky. V lokalite Vodného diela je cesta dlhá
viac ako 10 kilometrov, ktorá slúži ako rekreačný chodník
pre cyklistov, inline korčuliarov a chodcov. Pri Vodnom diele sa
nachádza aj žilinský skatepark prístupný pre skateboarding,
BMX a inline korčuliarov.
V Žiline si vyberiete aj z pestrej ponuky fitnescentier. K dispozí
cii sú takisto lezecké steny, tenis, squash, bedminton, bow
ling i lezenie v Lanovom parku Preles v lesoparku Chrasť,
kde po zdolaní prekážok vo výške 8 až 11 metrov môžete svoj
výkon zakončiť skokom z výšky do voľného priestoru.
Okolie Žiliny poskytuje priaznivé podmienky na turistiku a cy
kloturistiku. Ak si neviete predstaviť zimu bez korčuľovania,
na žilinskom zimnom štadióne môžete využiť ponuku verej
ného korčuľovania, požičovňu i brúsenie korčúľ. Na svoje si
prídu aj vyznávači golfu, odpalisko sa nachádza pri Vodnom
diele, ale aj fanúšikovia jazdectva či splavovania riek.
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Vodné dielo
Žilina
Názov: Vodné dielo Žilina
Adresa: Vodné dielo, 010 01 Žilina
Kontakty: www.vvb.sk

Vodné dielo Žilina bolo postavené na rieke Váh v blízkosti mes
ta Žilina. Výstavba diela začala 4. októbra v roku 1994, do prevádz
ky bolo uvedené v roku 1998. V priebehu realizácie výstavby boli
presťahovaní obyvatelia obcí Mojšova Lúčka a Hruštín a obyvate
lia troch domov v obci Mojš z dôvodu zaplavenia ich príbytkov.
Účelom vybudovania vodného diela bola výroba elektrickej
energie a zásobovanie priemyselných podnikov v meste Žilina
technologickou vodou. Avšak pre obyvateľov mesta Žilina a oko
litých obcí sa Vodné dielo Žilina stalo obľúbeným rekreačným
miestom. Sú tu umiestnené viaceré športoviská prístupné ši
rokej verejnosti – skatepark, ihriská pre plážový volejbal, detská
trampolína. Návštevníci tu môžu využiť asfaltový chodník pre pre
chádzky, cyklistiku alebo na inline korčule. Vyasfaltovaný chodník
je súčasťou cykloturistickej trasy, ktorá vedie z Budatína cez Varín
až do Strečna. Nádrž je tiež využívaná priaznivcami chytania rýb –
medzi najčastejšie rybárske úlovky patrí kapor a nosáľ.
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Mestská
krytá plaváreň
Žilina
Názov: Mestská krytá plaváreň
Adresa: Vysokoškolákov 1765/8, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 565 50 73, fax: +421 41 565 50 74
plavaren@plavarenzilina.sk, www.plavarenzilina.sk

Mestská krytá plaváreň je umiestnená v športovom areáli,
ktorý sa nachádza len niekoľko minút peši od centra mesta.
Výstavba budovy krytej plavárne sa začala už v roku 1959, svo
ju prevádzku otvorila 15. júla 1963. Postavením krytej plavárne
v Žiline sa mesto stalo prvým v Československej republike, ktoré
malo vybudovaný krytý olympijský bazén s dĺžkou 50 metrov.
V rokoch 1991–1996 prebehla celková rekonštrukcia objektov
Mestskej krytej plavárne Žilina. V súčasnosti môže návštevník pla
várne využívať krytý bazén a dva vonkajšie bazény s tobogá
nom, každý bazén s dĺžkou 50 m, ktoré sú otvorené počas let
nej sezóny (možnosť bezplatného pripojenia na internet v areáli
vonkajších bazénov). Nadšenci inej formy oddychu ako športu si
môžu vychutnať relax v saune, soláriu alebo využiť služby maséra.
V budove Mestskej krytej plavárne Žilina sídlia kluby, ktoré
ponúkajú možnosť prihlásiť sa do školy plávania pre začiatoč
níkov aj pokročilých a do školy potápania.
Šport a relax
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Lanový park
Preles
Názov: Lanový park Preles
Adresa: Lesopark Chrasť, Žilina
Kontakty: tel.: +421 949 754 146
info@lanovyparkpreles.sk, www.lanovyparkpreles.sk

Lanový park Preles je adrenalínové športovisko vhodné pre
deti i dospelých, ktoré sa nachádza v žilinskom lesoparku Chrasť.
Od roku 2009 ho navštívilo niekoľkotisíc návštevníkov. V roku 2014
bol lanový park presunutý na nové miesto, len 150 metrov od
toho pôvodného. V rámci tohto presunu bolo vytvorených 15 úpl
ne nových prekážok, ktoré spolu s 11 overenými vytvárajú zhruba
200-metrovú trať. Prekážky sú rozdelené do troch okruhov,
ktoré majú rôznu obťažnosť, a tak si každý nájde tú svoju.
Lanový park je otvorený v mesiacoch apríl – jún a septem
ber – november vždy cez víkendy a štátne sviatky od 12.00 do
zotmenia. V mesiacoch júl a august je lanový park otvorený
každý deň, od pondelka do piatku od 14.00 do zotmenia, cez
víkendy od 12.00 do zotmenia. Všetko vybavenie dostanete na
mieste, stačí prísť v pevnej obuvi.
Pre rodiny s deťmi a školské kolektívy sú pripravené zľavy až
do výšky 50 % z plného vstupného.
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Skatepark
Vodné dielo
Názov: Skatepark Vodné dielo
Adresa: Vodné dielo, 010 01 Žilina

Vedľa Vodného diela Žilina sa nachádza prvý žilinský skate
park, ktorý je určený nie len pre skaterov a bikerov, ale prídu
si tu na svoje aj odvážni korčuliari. Vybudovanie žilinského
skateparku bolo od začiatku realizované so záujmom vedenia
mesta Žilina, ale finálne úpravy skateparku si robili skateri a bi
keri sami ešte pred jeho otvorením.
Samotnej výstavbe skateparku predchádzal výber vhodné
ho priestoru, tak, aby vyhovoval nielen skaterom a bikerom,
ale aby jeho využívanie nebolo rušivé pre ostatných obyva
teľov Žiliny. Návrh, ako má skatepark vyzerať a aké prekážky
majú byť jeho súčasťou, si skateri vyberali sami.
Skatepark je otvorený každému návštevníkovi, avšak musí
dodržiavať pravidlá a prevádzkový poriadok. Na poriadok
a disciplínu v areáli parku dozerajú správcovia parku a kamero
vý systém.

Šport a relax
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Cyklotrasy
Žilina a okolie
Kontakty: www.chatauhorcik.sk/cyklotrasy-terchova/

Oblasť Malej Fatry ponúka nadšencom rekreačnej cyklistiky
viac ako 600 km cyklotrás. Cyklotrasy sú vhodné pre horské,
ale aj pre trekingové bicykle a sú rozdelené do 3 úrovní ná
ročnosti – ľahké, stredné a ťažké.
Cyklotrasa okolo Vodného diela Žilina je ľahkou trasou
s dĺžkou 32,5 km, je vhodná pre začínajúcich cyklistov alebo
pre rodiny s deťmi. Cyklotrasa vedie do zrekonštruovanej zá
hrady Budatínskeho hradu, kde sú umiestnené lavičky a sto
jany na bicykle. Na trase od Budatínskeho hradu ku Vodnému
dielu Žilina sa nachádzajú odpočinkové zóny s prístreškami,
labutie jazierko a reštaurácia.
Pre kondične zdatnejších cyklistov je zaujímavejšia ťažšia cy
klotrasa z Terchovej do Žiliny, ktorá má dĺžku 63,9 km. Cyk
lotrasa začína od Kostola sv. Cyrila a Metoda v Terchovej a vedie
cez záhradu Budatínskeho hradu, ďalej popri pravom brehu
Vodného diela Žilina, cez Strečno a Varín naspäť do Terchovej.
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Kúpele
Aphrodite
Rajecké Teplice
Názov: Kúpele Aphrodite Rajecké Teplice
Adresa: Rajecká cesta 83/21, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 41 549 48 32, +421 905 669 294
spa@spa.sk, www.spa.sk

Kúpele Aphrodite v Rajeckých Tepliciach ponúkajú svojim
návštevníkom širokú ponuku procedúr. Návštevník si môže
vybrať procedúry sám alebo môže využiť možnosť konzultácie
s medicínskymi odborníkmi, ktorí mu navrhnú liečebný pro
gram na mieru. Liečebné a relaxačné procedúry si návštevník
môže zakúpiť jednotlivo alebo môže využiť možnosť relaxač
ných balíkov k ubytovaniu v hotelových komplexoch a vilách.
Kúpele ponúkajú omladzujúce a skrášľujúce procedú
ry tváre a celého tela, rôzne typy masáží a kúpeľov v liečivej
vode z prírodných prameňov. Okrem relaxačných procedúr si
v kúpeľoch prídu na svoje aj milovníci saunového a vodného
sveta, ktoré sú prístupné ubytovaným hosťom a širokej verej
nosti. V saunovom svete sa nachádza 6 rôznych sáun a relaxač
ná miestnosť. Vo vodnom svete sa návštevník môže osviežiť
v 3 vonkajších a 3 vnútorných bazénoch s liečivou termál
nou vodou.
Šport a relax
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Boutique Hotel

Dubná Skala –
Relax centrum
Názov: Boutique Hotel Dubná Skala
Adresa: J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 507 91 00, fax: +421 41 507 91 01
hoteldubnaskala@doxx.sk, www.hoteldubnaskala.sk

Hotel Dubná skala návštevníkom ponúka nielen ubytovanie
a gurmánske špeciality, ale aj dokonalý oddych a absolútne
súkromie vo svojom Relax centre. Otvorené je každý deň od
9.00 do 22.00 hod. pre ubytovaných hostí i širokú verejnosť.
Jeho kapacita je 8 ľudí.
Regeneráciu síl po namáhavom dni zaručí jacuzzi s trys
kami a farebnou terapiou, fínska sauna s rôznymi vonný
mi esenciami, hydromasážna sprcha, oddychová miestnosť
s ležadlami, rôzne druhy masáží a kozmetických procedúr
značky Sothys.
Relaxačné a masážne procedúry si návštevník môže zakúpiť
jednotlivo alebo môže využiť ponuku rôznych balíčkov, kto
rých súčasťou je nielen vstup do Relax centra, ale aj doplnkové
služby a občerstvenie.
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Villa Nečas –
Wellness
Názov: Villa Nečas
Adresa: Pri Celulózke 3494, 011 61 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 509 10 01, +421 918 980 084
villanecas@villanecas.sk, www.villanecas.sk

Novozrekonštruovaný wellness hotela Villa Nečas ponúka
svoje služby nielen ubytovaným hosťom, ale aj širokej verej
nosti, ktorá má záujem oddýchnuť si a zrelaxovať v príjemnom
a modernom prostredí wellness centra.
Návštevníci wellness centra môžu využiť širokú ponuku
masáží a relaxačných procedúr s príjemným osvetlením a re
laxačnou hudbou. Majú k dispozícii tiež bazén s protiprúdom
a masážnymi tryskami, veľmi obľúbený je aj Kneippov kúpeľ
a sprchový panel s masážnymi tryskami. V ponuke wellness
centra si príde na svoje aj milovník sáun. Hotelový wellness
disponuje bylinkovou, parnou a fínskou saunou, po ktorých
sa návštevník môže schladiť v ochladzovacom bazéniku. Kto
nemá v obľube príliš veľké teplo zo sáun, môže oddychovať
na ležadlách v relaxačnej zóne.

Šport a relax
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Zimný štadión
Názov: Zimný štadión
Adresa: Športová 5, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 562 16 76, +421 911 660 446
mshkzilina.tipsportextraliga.sk

	Zimný štadión mesta Žiliny sa nachádza v športovom are
áli v centre Žiliny a je využívaný najmä na tréningy a zápasy
Mestského hokejového klubu Žilina a na tréningy krasokor
čuľovania, ale v zimnom období aj na verejné korčuľovanie.
Areál zimného štadióna tvoria dve ľadové plochy – hlavná hala
a nová hala.
Začiatky žilinského hokejového klubu sa datujú od 25. ja
nuára v roku 1925, kedy hokejoví nadšenci založili Športový
klub Žilina. Prvé klzisko bolo zriadené v miestnej časti Studnič
ky, ďalšie roky bola ľadová plocha zriadená na dvore žilinskej
reálky a na tenisových dvorcoch. Prvá umelá ľadová plocha
sa začala stavať až v roku 1945. 5. januára 1949 sa uskutočnil
otvárací zápas medzi hokejovými klubmi Dynamo Žilina a ATK
Praha. Ďalšou významnou udalosťou bolo dostavanie krytej
haly žilinského štadióna, ktorej otvorenie sa uskutočnilo 4. ja
nuára 1961.
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Plte na Váhu,
rafting
Názov: Plte na Váhu
Adresa prevádzky: Ulica SNP 86, 013 24 Strečno
Kontakty: tel.: +421 907 196 999
info@plte-strecno.sk, www.plte-strecno.sk

Pltníctvo na Váhu má bohatú históriu a niekoľkostoročnú
tradíciu, kedy sa toto povolanie dedilo z pokolenia na poko
lenie. Záujem o toto povolanie časom upadal, až v 40. rokoch
20. storočia jeho éra skončila. Vychýrenou oblasťou bola Streč
nianska úžina, v ktorej sa nachádzajú skaly Margita a Besná,
pred ktorou mali pltníci veľký rešpekt. V súčasnosti sa ná
vštevník môže previezť na plti po tomto legendárnom úseku.
Previezť sa na tradičnej plti je možné v období od apríla
do októbra. Maximálna kapacita jednej plte je 12 osôb, pri
čom každú plť ovládajú dvaja pltníci – jeden vpredu, druhý
vzadu. Plavba plťami sa teší čoraz väčšiemu záujmu zo strany
klientely zo Slovenska i zo zahraničia. Čas plavby závisí od sta
vu vody, ale zvyčajne trvá od 50 do 75 minút.
Počas plavby si návštevník môže vychutnať výhľady na hrad
Strečno, Starhrad, nádhernú prírodu Malej Fatry, železničné
mosty ponad rieku Váh i tunely.
Šport a relax
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Paragliding
zo StrAníka
Názov: Paragliding
Adresa: Vrch Straník
Kontakty: tel.: +421 903 103 839
vrabec@x-air.sk, www.x-air.sk

Vrch Straník nachádzajúci sa pri Žiline je ojedinelá lokalita,
ktorá disponuje kruhovým výhľadom na Malú Fatru. Má vy
nikajúce podmienky pre pilotov vetroňov, padákov a rogál
a je výborným miestom pre výučbu lietania. Na prvý pohľad
je kopec nevýrazný, ale svojou polohou, dlhými predpoliami
a jednoduchým prístupom v kombinácii s výbornými poveter
nostnými podmienkami je centrom bezmotorového lietania
už od roku 1911.
Štart sa nachádza približne 1 km východne od obce Zástra
nie a tvorí ho lúka obkolesená stromami. Zo štartu môže na
raz vzlietnuť 2 až 7 padákov alebo 1 až 3 rogalá. Maximálna
kapacita priestoru štartu je 80 padákov a rogál. Pristávacou
plochou je trávnaté pole nachádzajúce sa 2 km južne od štar
toviska. Oficiálne má pristávacia plocha rozmer 100 x 400 m,
ale vedľa nej sa nachádzajú hospodárske pozemky, ktoré je
možné v jesennom období využiť taktiež na pristávanie.
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Boulderingová

lezecká stena
Názov: Boulderingová lezecká stena a kaviareň K2
Adresa: Hečkova 2575/6, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 902 537 324, +421 911 944 279
k2-zilina@anatomic.sk, www.anatomic.sk

Boulderingová lezecká stena K2 sa nachádza v areáli vyso
koškolských internátov v mestskej časti Hliny. Lezecká stena
má výšku 3,4 m a rozlohu neuveriteľných 300 m2, na ktorých
je umiestnených 3 000 úchytov na lezenie. Práve jej rozloha
túto lezeckú stenu klasifikuje ako najväčšiu boulderingovú
lezeckú stenu na Slovensku.
Lezenie po stene sa uskutočňuje bez lana a pre bezpečný
dopad lezcov z lezeckej steny je na podlahe umiestnené moli
tanové doskočisko, ktoré zamedzuje zraneniu pri nechcenom
páde. Konštrukcia lezeckej steny spĺňa najprísnejšie požiadav
ky športových lezcov, preto si tu prídu na svoje nielen začína
júci lezci, ale aj pokročilí a špička slovenského boulderingu.
Súčasťou zariadenia je aj kaviareň, ktorá sa nachádza
za presklenou stenou, čím ponúka možnosť sledovať lezecké
výkony návštevníkov lezeckej steny.

Šport a relax
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Bedmintonové
centrum
Názov: Bedmintonové centrum MG
Adresa: Bytčická 89, 010 09 Žilina
Kontakty: tel.: +421 911 710 274
info@bedmintonzilina.sk, www.bedmintonzilina.sk

Bedminton sa v súčasnej dobe stáva čoraz populárnejšou
voľnočasovou aktivitou, ktorú preferujú najmä ľudia s menej
aktívnou pracovnou činnosťou.
Bedmintonové centrum sa nachádza v zrekonštruovanej
hale v objekte bývalých tehelní, v ktorej sú umiestnené štyri
bedmintonové kurty s profesionálnym povrchom. Samozrej
mosťou sú dámske a pánske šatne so sprchami a sociálnym
zariadením.
Začiatočníci alebo návštevníci, ktorí si chcú bedminton len
vyskúšať, si môžu za poplatok zapožičať rakety a aj košíčky.
V priestoroch centra sa nachádza aj predajňa bedmintono
vých rakiet a príslušenstva v profesionálnej kvalite.
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Aqua Eden Stráňavy
Adresa: Na Šefranci 1280/8, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 596 64 21
E-mail: www.aquaeden.sk

Kino Cinemax Žilina
Adresa: Prielohy 979, 010 07 Žilina (OC MAX)
Tel.: +421 918 984 167
E-mail: kinoza@cine-max.sk Web: www.cine-max.sk

multiKino ster century Cinemas
Adresa: Námestie Andreja Hlinku 7B, 010 01 Žilina (OC Mirage)
Tel.: +421 41 549 36 27
E-mail: zilina@stercentury.sk Web: www.stercentury.sk

Smerr Pub
Adresa: Obchodná 1, 010 01 Žilina
Tel.: +421 902 144 965, +421 911 144 965

Enjoy Club
Adresa: Mariánske námestie 51/28, 010 01 Žilina
Tel.: +421 904 952 057
E-mail: fun@uem.sk Web: www.enjoyclub.sk

The Room
Adresa: Mydlárska 185, 010 01 Žilina
Tel.: +421 948 611 394
Web: theroom.sk/zilina

MiniZOO
Adresa: Zvolenská 20, 010 08 Žilina
Tel.: +421 41 525 41 14
E-mail: minizoozilina@minizoozilina.sk Web: www.minizoozilina.sk

Jungle park Mojš
Adresa: Mojš 320, 010 01 Žilina
Tel.: +421 949 507 695
E-mail: info@junglepark.sk Web: www.junglepark.sk

Squash centrum (Hotel Bôrik)
Adresa: Tajovského 1993/5, 010 01 Žilina
Tel.: +421 911 929 692, +421 917 974 921
E-mail: info@hotelborik.sk Web: www.hotelborik.sk

Jazdecký areál Brezany
Adresa: Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina
Tel.: +421 905 853 370, +421 948 452 126
E-mail: vnukova@jabrezany.sk Web: www.jabrezany.sk
Šport a relax
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MAPA regiónu
HORNÉ POVAŽIE
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LEGENDA
Diaľnice vo výstavbe /
plánované diaľnice
Diaľnica
Dvojprúdová cesta
Cesty I. triedy
Cesty II. triedy
Cesty III. triedy
Železnica
Vodné toky
Vodné plochy
Obývaná časť

PL
ŠENOV

BIELSKO-BIAŁA

CZ

VRATIMOV
BRUŠPERK

SZCZYRK

SK

FRÝDEK-MÍSTEK
FRÝDLANT
NAD OSTRAVICÍ

SUCHA BESKIDZKA

ŻYWIEC

ČADCA

JORDANÓW

NÁMESTOVO

TURZOVKA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
BYTČA
ŽILINA
RAJECKÉ TEPLICE
RAJEC

Šport a relax
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www.zilina.sk
www.zastranie.sk
www.lietava.info
www.lietavskalucka.sk
www.rajecke-teplice.sk
www.obecporubka.sk
www.tikzilina.eu
www.rajeckapohoda.sk

