
Bačova cesta
...ovečka, ovečka, trojaký úžitok.
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História chovu oviec 
na Slovensku
Chov oviec bol považovaný za jednu zo základných zložiek poľno -

hospo dárskej výroby už od praveku, kedy naši predkovia vedeli
o mnohorakom úžitku, ktoré toto zviera človeku prináša. Rapídny nárast
chovu oviec nastal v rozpätí 14. – 17. storočia, kedy sa pozdĺž Karpatského
oblúka šírila kolonizácia na Valaskom práve, ktorá zasiahla aj horské
a podhorské regióny Slovenska. 

Valaská kolonizácia nepriniesla na Slovensko len nové plemeno oviec
– valašku, a nový, hôľny spôsob pasenia, ale taktiež pod jej vply vom
začalo dochádzať k zmenám v spôsobe života ľudí. 

Začiatky valaskej kolonizácie môžeme hľadať na Balkánskom
polostro ve, odkiaľ z oblasti rumunských Karpát a cez územie
Zakarpatskej Ukrajiny prenikla na Slovensko, zasiahla taktiež Poľsko 
a pokračovala až na moravské Valašsko, kde sa jej šírenie ukončilo. Jej
hlavným zámerom bolo doosídľovanie horských oblastí najmä stredného
a severného Slovenska pastierskym obyvateľstvom. Jej začiatky podnietili
vpády Tatárov a od prelomu 15. a 16. storočia i vpády Osmanských Turkov
na územie Valašska a Moldavska, ktoré boli rumunskými kniežatstvami. 

Na naše územie prichádzali v počiatočnej fáze rumunskí pastieri,
v historických prameňoch označovaní ako Vlachi pastores Romanorum,
ktorí sa postupne premiešali s rusínskym obyvateľstvom a už v priebehu
14. storočia začali byť označovaní ako Valachi seu Rutheni. 

Vplyv valaskej kolonizácie zanechal výrazné stopy v rozličných
oblastiach života slovenského ľudu. S príchodom nového plemena –
valašky, sa posunulo tiež produkčné zameranie chovu oviec. K dovtedy
prevládajúcemu chovu na mäso s valaškou pribudla produkcia mlieka,
mliečnych výrobkov a taktiež nemožno obísť spracovanie vlny i kože. 

Pri ovčej vlne stojí nepochybne za zmienku preferovanie oviec čiernej
farby, nakoľko bolo v minulosti omnoho viac cenené tmavé súkno, čo
malo praktický význam, najmä pri výrobe súkenného odevu a obuvi.

S výrobou mliečnych výrobkov súvisí tiež zmena jedálneho lístka
obyvateľov Slovenska. Do ľudovej stravy prenikli jedlá a nápoje, od
ovčieho syra, oštiepkov, pareníc, bryndze až po žinčicu, ktorých
využívanie vyústilo do vzniku rôznych chutných jedál. Jedlá z bryndze či
syra sa stali natoľko obľúbenými, že ich tunajšie obyvateľstvo začalo
považovať za symbol slovenskej národnej kuchyne.

Za typickú slovenskú špecialitu považoval bryndzu i zakladateľ
slovenskej etnografie Ján Čaplovič. Tu je však potrebné zmieniť, že i naše
biele zlato – bryndza, by nebolo našim niet šikovných valachov z južných
oblastí Karpát, ktorí s jej výrobou začali a ktorí nás priučili tajomstvu jej
výroby. Spočiatku sa dobre vyzretý, osolený a poriadne vymiesený ovčí
syr natlačil do ovčej kože, do ktorej sa zašil, postupne, najmä počas
tereziánskeho obdobia sa jej výroba začala modernizovať. 

V tomto období bola za najkvalitnejšiu hodnotená práve bryndza
liptovská, ktorej kvalita sa dávala do súvisu s vynikajúcimi pasienkami.
Už v tom čase bol vyzdvihovaný jej pozitívny vplyv na zdravie človeka.
Bola považovaná za liek. Pridávali sa do nej rôzne prísady, hlavne víno
a bylinky, ako napríklad materina dúška. 

Rajecká dolina, v pozadí Kľak
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Následne začali na Slovensku vznikať bryndziarne a syrárne. Prvou
bola bryndziareň v Detve, ktorú v roku 1787 založil Ján Vagač, za ňou
nasledovala bryndziareň vo Zvolenskej Slatine, ktorá funguje dodnes.
Bryndza sa postupne začala vyvážať i do okolitých krajín, kedy sa naložila
do drevených geletiek a zaliala sa roztopeným maslom, aby nesplesnivela. 

V čom je ale výnimočnosť našich syrov a bryndze a prečo je možné
považovať ich za jedinečné a istým spôsobom naše, je fakt, že v žiadnej
inej z krajín zasiahnutých valaskou kolonizáciou nedosiahla ich výroba
takú technologickú úroveň ako práve na našom území.

Veľký význam mala valaská kolonizácia pri obohatenie ľudovej
kultúry tak ako duchovnej i materiálnej. Nové prvky vsiakli do hudob -
ného i tanečného folklóru a to v podobe mnohých valas kých piesní
a tancov, z ktorých za najznámejší možno považovať rozhodne odzemok.
Dokonca i samotné pastierske koliby sú dokladom a charakteristickým
znakom karpatského salašníctva na našom území. 

Zdroj: 
ENCYKLOPÉDIA ľudovej kultúry Slovenska II. 1995. Heslá: valasi, valaská kolonizácia.
Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. s. 285.
PODOLÁK, Ján. 1982. Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava: VEDA vydavateľstvo
Slovenskej akadémie vied. 226 s. 
CENTRUM pre tradičnú ľudovú kultúru. SĽUK. Heslo: bryndza. Dostupné na:
www.ludovakultura.sk/index.php?id=698

Čičmany
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Vitajte v Žilinskom kraji,
ktorému právom patrí aj prívlastok „ovčiarsky kraj“. Chov oviec tu má
stáročnú tradíciu a dnes, v modernej dobe, sú viaceré regióny kraja známe
výrobou vysoko kvalitných ovčiarskych výrobkov, ktoré nás už preslávili
na celom svete. 
Vydajte sa s nami „Bačovou cestou“. Objavujte čarokrásne prírodné 
zákutia, v akých sa pasú ovečky, spoznávajte históriu tradičného
ovčiarstva a zároveň do sýtosti ochutnávajte špeciality, ktorými je známy
náš Žilinský kraj.

Pod Lietavským hradom
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ako to bolo kedysi 
na salaši...
Odchodom ovčiarov so stádom oviec na salaš sa začal ich takmer

päťmesačný pobyt mimo obce. Denný harmonogram života a práce
ovčiarov bol prísne podriadený starostlivosti o zverené stádo
a spracovanie mlieka, ktoré dodávalo salašníctvu jedinečnosť a osobitosť
oproti iným formám pastierstva. Prácam súvisiacim s dojením
a spracúvaním mlieka sa prispôsoboval sled všetkých ostatných činností
vykonávaných na salaši.

Pracovný deň sa začínal pomerne zavčasu. V letnom období sa
vstávalo o tretej, na jar a v jeseni o pol piatej. Prvý vstával bača
a on budil ostatných. Rozdúchal pahrebu, založil oheň a dal zohriať vodu
do kotla. Valasi si upravili lôžka, obliekli sa na dojenie a po vypláchnutí
nádob na mlieko teplou vodou odchádzali všetci ku košiaru dojiť. 

Pri najbežnejšom pracovnom obsadení salaša piatimi
ovčiar mi ako dojiči pracovali štyria – bača, dvaja valasi
a pastier mladých oviec ,,jarčiar“. Najobvyklejšie obsadenie strungy,
priestoru, kde sa dojilo, podľa starých ovčiarov bývalo takéto: uprostred
strungy sedeli dvaja valasi chrbtami k sebe, na pravom okraji strungy
obvykle sedával bača a na ľavom ďalší dojčiar. Dojenie trvalo priemerne
dve hodiny, jeho dĺžka závidela od počtu oviec a od ich dojivosti. Jeden
ovčiar podojil priemerne osemdesiat oviec. Ovce v strunge
naháňal honelník brezovým prútom alebo bičom. Brezový prút bol pružný
a nepolámal sa. 

Po raňajšom dojení valasi s honelníkom sa narýchlo naraňajkovali.
Obvykle iba postojačky vypili črpák žinčice s kúskom chleba a už vyháňali
ovce na pašu. 

V letnom období sa ovce vyháňali z košiara medzi piatou
a šiestou hodinou. Snažili sa odísť na pastvu čo najskôr, aby
dopoludňajšie pasenie trvalo aspoň päť hodín. Valasi sa pri pasení
striedali tak, že vždy jeden zostal pomáhať bačovi pri prácach v kolibe. 

Dopoludňajšie práce na salaši pozostávali najmä zo spracovania
nadojeného mlieka, umývania salašného riadu – geliet, putery,
kotla, upratania koliby, nachystania dreva, nosenia vody, kŕmenia
ošípaných a psov, prekladania košiarnych ohrád, prípadne výroby
parených a údených syrov. Obed spravidla pripravoval bača. Poludňajší
odpočinok trval približne dve hodiny. Počas neho ovčiari obedovali
a odpočívali. 

Obedňajšie dojenie sa začínalo okolo pol druhej. Popoludní
sa zopakoval celý dopoludňajší program prác okolo koliby. Určení valasi
ihneď po dojení odchádzali so stádom na pašu, odkiaľ sa vrátili až
k večernému dojeniu. V lete to bolo až okolo dvadsiatej hodiny,
v jeseni o jednu či dve hodiny skôr. 

Pri určovaní času sa v staršom období pastieri riadili zásadne podľa
slnka. Po večernom dojení bolo potrebné znova vykonať všetky práce
spojené so spracovaním mlieka a umytím nádob, ovčiari sa
navečerali, urobili poriadok v kolibe a uložili sa na nočný odpočinok.

Posledný chodil vždy spávať bača, ktorý ešte skontroloval stádo
v košiari a valachov, ktorí cez noc mali povinnosť strážiť ovce.

Hlavnou podmienkou úspešného salašného hospodárenia
bola kvalitná paša a jej správne používanie. Pri výbere pastvín pre
ovce sa vychádzalo z poznatku, že ovca skonzumuje aj také rastliny, ktoré
ich hospodárske zvieratá nespásajú. 

Pri pasení sa uprednostňovali miesta suché, na výslní, pasenie na
mokrých lúkach sa považovalo za škodlivé. Miesta na pasenie
každodenne určoval bača. Dbal na to, aby dojné ovce nechodie vali
na strmé a kamenisté úbočia, aby namáhavou ďalekou chôdzou nestrácali
mlieko. Staral sa, aby dvakrát za sebou sa nešli pásť na to isté miesto. Na
veľkých voľných plochách pastvín pastieri chodili pred stádom. V lese
a na úzkych chodníčkoch „prtiach“ išiel jeden valach vpredu a jeden
vzadu. 

Úlohou pastierov bolo dbať aj na to, aby ovce nezašli na miesta,
kde by spôsobili škody na úrode, lesnom poraste, prípadne nezašli
na cudzí pasienok. Ak sa skutočnosť prihodila, bola predmetom
pokonávok a úhrady odškodného. Ak sa pastierovi pri pasení ovca
zatúlala alebo mu ju ukradol zlodej, musel dať svoju ovcu chovateľovi ako
náhradu alebo zaplatiť príslušnú finančnú čiastku. Ak ovcu roztrhala divá
zver, musel pastier o tom doniesť dôkaz, odovzdať majiteľovi podľa
možnosti hlavu s ušami, na ktorých bolo viditeľné označenie ovce.
Podobne ak ovca uhynula, pastier musel takéto zviera alebo aspoň kožu
odovzdať gazdovi. 

Ovce sa na salaši pravidelne počítali raz týždenne a pri
pasení v holi dvakrát týždenne. Ovce zatvorili do košiara a úzkym
otvorom ich po jednej vypúšťali. Bača ukázal na prvú so slovami „Prvá
božia“ a potom už len druhá, tretia a až po tridsaťdeväť. Štyridsať volali
meru a potom ešte počítali do päťdesiat. Každú päťdesiatku značili
rováškom, vrúbikom na lesu košiara. 

Významnú úlohu pri pasení plnili zvonce. V Liptove boli
najobľúbenejšie tzv. klopáre jelšavských zvonkárov. Podľa veľkosti sa
rozdeľovali na klopáre, polklopáre, klopáriky a štvrťklopáriky. Snahou
každého baču bolo mať všetky zvonce v stáde ladené na jeden hlas „do
bandy“. Ešte začiatkom 20. storočia sa zvonce cenili tak vysoko, že často
hodnota jedného zvonca sa vyrovnala hodnote ovce.

Počas celej salašnej sezóny musela plynule prebiehať celá práca
spojená so starostlivosťou o zverené stádo a spracovaním mliečnej
produkcie. Pastieri pracovali nepretržite bez ohľadu na sviatky
a nedele. Zvyčajne bol len jeden deň na salaši sviatočný, a to na Jána,
keď bývala valaská hostina. Vždy sa konala v nedeľu, buď poslednú pred
týmto dňom alebo tesne po ňom. 

Valaská hostina bola príležitosťou, kedy sa pastieri lepšie najedli,
vypili si a zabavili sa. Na hostinu si zarezali jahňa, lebo bývalo zvykom,
že keď sa ovca okotila na salaši, jahniatko patrilo pastierom. Ak nebolo
jahniatko, bača dal jalovku. Na hostinu prichádzali aj rodinní príslušníci
pastierov, salašník, prípadne ďalší funkcionári spolku. Pastieri si vypili,
zabávali sa, tancovali odzemok, spievali valaské piesne, hrali na gajdách
a píšťalách.
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ako sa spracovávala 
ovčia vlna...
Chov oviec v stredoveku sa orientoval predovšetkým na vlnu

a produkciu mäsa. V oblastiach s predvalaským chovom oviec sa
produkcia ovčieho mlieka nedoceňovala a okrem toho sa dojenie
pokladalo za škodlivé z hľadiska kvality vlny. 

V oblastiach horského salašníctva prevládal medzi chova -
teľ mi a ovčiarmi názor, že ovca má dávať všestranný úžitok.
Uprednostňovali chov oviec valašiek pre ich prispôsobivosť drsným
klimatic kým podmienkam. Vlna oviec bola menej kvalitná, bola hrubšia
a dlhá, čím však dobre ochránilo telo zvieraťa pred nepriazňou počasia. 

Na Liptove sa v minulosti uprednostňovali ovce čiernej farby. Čierne
súkno sa celkovo viac cenilo medzi vtedajšími chovateľmi. V kŕdli bolo
vždy len niekoľko bielych oviec, aby bolo biele súkno na nohavice
a haleny.

V minulosti bolo zvykom strihať ovce dvakrát ročne. Prvýkrát
na jar, pred výhonom na salaš a druhýkrát koncom leta. Termín
prvého strihania si chovatelia určovali individuálne. Jesenný termín bol
jednotný, lebo sa strihalo v čase, keď boli ovce v spoločnom kŕdli na salaši.
Tento termín sa väčšinou určoval na september, v mnohých dedi -
nách na deň Mi cha la. 

Valasi ovce pred strihaním „vykúpali“, čo znamenalo, že ich niekoľ -
kokrát prehnali cez tečúcu vodu. Na salaš prichádzali z dediny chovatelia
oviec. Strihanie oviec sa nepovažovalo za čisto mužskú alebo
ženskú prácu, zúčastnili sa na nej gazdovia aj gazdiné. Strihalo
sa ručne železnými kováčsky zhotovenými nožnicami. Pri strihaní bolo
zvykom obdarovať určitým množstvom vlny aj valachov, ktorí si takto
vyberali na súkno na zhotovenie odevu.

Ovčia vlna predstavovala oddávna významný prírodný
mate riál ma domácku výrobu odevu a obuvi. Domáckemu
spracovaniu vlny sa venovali ženy, ktoré ju pred spracovaním zbavili
hrubých nečistôt, potom prali a sušili. Ďalšou fázou spracovania bolo
ručné „čuchranie“ a „krampľovanie“ na kramplách a dria -
pačkách. Spracovanú vlnu ručne priadli. Zo spradených vlnených nití
tkali domáckym spôsobom, na tradičných drevených krosnách,
vlnenú tkaninu „postav“. 

Získané „valaské súkno“ sa v domácnostiach využívalo na šitie
odevných súčastí, najmä mužských súkenných nohavíc, haleny, ale aj na
šitie obuvi, súkenných kapcov.
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ako sa na salaši
jedlo...
V Liptove za hlavný zdroj letnej obživy ovčiarov možno považovať

mliečne výrobky a z nich najmä žinčicu, ktorá sa všeobecne v salašnom
hospodárení považovala za vlastníctvo kolektívu pracujúceho na salaši.
Žinčica, ako potrava mimoriadne výživná, mala v stravovaní ovčiarov
všestranné použitie. Používala sa ako nápoj, kyslá aj sladká, v studenom
stave, teplá sladká žinčica spolu s chlebom ako hlavné jedlo na raňajky,
prípadne na večeru, aj ako príloha k iným jedlám: haluškám, zemiakom
a podobne. 

Základné potravinové články pre letné kolektívne stravovanie si
ovčiari vybrali od gazdov v čase pred alebo po výhone, prípadne v deň
výhonu oviec na salaš vo forme naturálnych odmien ako „vyhnanô“,
„koleda“. 

Boli to potraviny trvalejšieho charakteru, údené mäso baranie, menej
bravčové, slanina, zemiaky, múka, masť a podobne. Potraviny si pastieri
odviezli na salaš a používali na prípravu jedného hlavného jedla denne,
ktoré sa varilo pre všetkých ovčiarov spoločne. Keď sa dojilo trikrát
denne a ovce sa vracali na salaš v čase poludnia, varil sa obed. Keď sa
chodilo s ovcami na celý deň, varila sa spoločná večera. Ostatné jedlo
cez deň, raňajky, večeru, prípad ne stravu na deň k paseniu si každý bral
zo svojho. 

Najdôležitejšou a najžiadanejšou potravou pre pastierov bol chlieb.
Pečenie chleba pre pastierov bolo dohodnuté medzi gazdami podľa
poradia sporiadky. Napríklad v Liptovskom Trnovci vyšlo na jedného
chovateľa trikrát do roka piecť chlieb. V Závažnej Porube mala na starosti
pečenie chleba salašníkova žena. Vždy v sobotu upiekla päť chlebov, ktoré
sa v nedeľu ráno vyniesli na salaš. Inde boli povinní doniesť chlieb
gazdovia, ktorí mali nárok na syr a išli si ho zobrať na salaš.

Niektorí pri príležitosti doniesli aj tabak a pálenku. Na jar
a v jeseni, keď pastieri košarovali pozemky, bolo povinnosťou gazdu,
ktorému sa košarovalo, chovať pastierov. 

V Pribyline bol ustálený takýto zvyk: Každé ráno dal gazda jeden
chlieb, paklík dohánu na jednu noc, bryndze alebo maku na halušky,
mäso. Ak sa mu košarovalo viacej nocí, dal aj ovcu zarezať. 

V Žiari po výhone, keď sa ešte ovce zdržiavali v spoločnom stáde
v humne na okraji dediny, gazdovia sa starali o chovanie pastierov. Od
štyroch kusov oviec sa chovalo, poskytovalo jedlo na jeden deň. Uvarené
jedlo, najčastejšie mäsové, im gazdiné nosili priamo do humna. 

Na salašoch hlavné jedlo obvykle varil bača. Boli to najčastejšie
halušky s bryndzou alebo aj inými posýpkami – tvarohom,
makom. Ďalej zemiaky, strukoviny „strova“, krúpy. Vo Važci
okrem obľúbených „štíkaných halušiek“, to boli suché zemiaky
„grula“, alebo „čier“ hustá múka. Mäso, ak ho bolo dostatok,

varievalo sa dvakrát do týždňa. Niektorí bačovia ho varili podľa
starého zvyku v kyslej žinčici, prípadne len vo vode, do ktorej nepridávali
zeleninu a po uvarení mäsa bola potravou pre psov.

Až v priebehu 20. storočia sa pastieri naučili variť mäsovú polievku
so zeleninou. Keď sa páslo na holi, nebol čas na varenie, varené jedlo
sa pripravilo len zriedkavo. 

Pastieri sa stravovali sami a väčšinou jedli len chlieb so žinčicou,
prípadne slaninou. Na Jána sa robievala na salaši valaská hostina.
Prispieval na ňu aj salašný spolok, ak sa dovtedy dobre hospodárilo a bola
vydaná väčšina z dohodnutého množstva syra. Na hostinu zarezali jahňa,
najčastejšie len také, čo sa narodilo už na salaši a patrilo ovčiarom. Ak
také nebolo, o mäso sa postaral salašník. Na hostinu prišli aj manželky
ovčiarov, ktoré doma napražili šišiek a funkcionári spolku. 

Na varenie pokrmov na salaši sa používal malý kotlík, ktorý sa zavesil
nad ohnisko na retiazku na držiak „kumhar“. Tiež sa používala liatinová
panvica na troch nožičkách „trajfúz“, ktorá sa stavala rovno na pahrebu. 

Jedávalo sa zo spoločnej drevenej misy „ročky“ drevenými
lyžicami. Každý pastier mal svoju lyžicu a svoj črpák. 

V období po druhej svetovej vojne si valasi nosili na salaš kovovú
lyžicu a plechovú misku na jedlo. Pastieri jedli väčšinou v kolibe sediac
na lavici – prični, len pri peknom počasí vychádzali pred kolibu. 

Pri návšteve salaša hosťom ponúkli len žinčicu. Vereným jedlom
ponúkali len príbuzného alebo dobre známeho návštevníka. Syr sa na
salaši nekonzu moval, ani hosťom ho neponúkali, bol majetkom salašného
spolku. 

Okrem naturálií, ktoré si pastieri vybrali od gazdov pri jarnom výhone,
dostávali ešte ďalšie pri určitých príležitostiach či sviatkoch. 

Na Bociach dávali na Turíce pastierom koláče, v Závažnej Porube „na
Gála“, Havla dostávali pastieri oviec kúsok „klinček kúchonu“, koláča bez
plnky, po rozsade menší chlebík „bochničku“. V hornom Liptove, ale aj
v Závažnej Porube a v Žiari, chodili na Katarínu spolu s ostatnými
pastiermi aj pastieri oviec a vyberali si „zôsyp“. Gazdovia im dávali
predovšetkým zemiaky a obilie, ale aj slaninu, bryndzu a iné naturálie.
Vo Važci chodili ovčiari vinšovať po domoch gazdov na Štedrý večer, za
čo dostali malý chlebík „kuchonček“. Vo Východnej na Nový rok pri
vinšovaní dostali pastieri oviec údenú lopatku z ovce, v Liptovskej Sielnici
na schôdzi salašného spolku po tanieri hrachu. 
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ovčí syr 
v ľudovej strave
Ovčí syr mal veľký význam v ľudovej strave. Chovatelia oviec

si z neho podomácky pripravovali bryndzu. Syr donesený zo salaša
nechali doma vykysnúť. Uložili ho v menších kúskoch na korýtko
s dierkami, aby mohla odtekať srvátka, pravidelne ho obracali
a ošetrovali, aby nesplesnivel. Dobre vyskytnutý pomleli na mlynčeku na
mäso a dôkladne premiešali so soľou. 

Dobre spracovanú masu natlačili do drevených nádob „štvrtiek“.
Boli to debnárskou technikou zhotovené nádoby zo smrekového dreva,
stiahnuté drevenými alebo kovovými obrúčkami.

Bryndza sa pri konzumácii vždy brala z vrchu, rovnomerne lyžicou
po vrstvách sa škrabala dookola nádoby. V Lendaku čerstvú bryndzu
natlačili do drevených súdkov a aby dlhšie vydržala, vrch zaliali
roztopenou bravčovou masťou. Na Zamagurí ju konzervovali s pridaním
liehu. Na strednom Považí, Turci, Honte, Novohrade ovčí syr najskôr
trochu zaúdili, postrúhali a až potom ho natlačili do gelety. Je to prastarý
spôsob uchovávania syra, známy v pastierskych oblastiach juhovýchodnej
Európy, kde sa však na uskladnenie používali kožené vrecia. 

Bryndza sa konzumovala ako príloha ku chlebu na raňajky, brali si ju
do drevených nádobiek „pušiek“ aj drevorubači do hory na týždňovku.
V Liptovských Revúcach bola dokonca aj súčasťou svadobných jedál, keď
ju na ráno podávali s bielym chlebom a bielou kávou. 

Viac sa bryndza uplatňovala v ľudovej strave pri varených jedlách ako
posýpka alebo aj na omastenie. Napríklad suché varené zemiaky, ktoré
sa jedli len posypané bryndzou, alebo chudobná polievka „mrvienka“
s bryndzou, ktorú s obľubou varili na Bociach. Možno ju považovať za
produkt ľudovej stravy chudobných baníckych oblastí, ale aj za produkt
oblastí s rozšíreným chovom oviec a hovädzieho dobytka. Mrvienka
s bryndzou bola ľahkým jedlom, vhodným na konzumovanie v chladnom
stave a bývala obľúbenou potravou najmä v horúcich letných dňoch, keď
ju ľudia nosili na lúky k senným prácam.

Zdroj: KERESTEŠ, Ján a kol. 2008. Ovčiarstvo na Slovensku. Považská Bystrica: Uniprint
vydavateľstvo. 99 – 102 s. 

Salašný spôsob chovu oviec do značnej miery obohatil jedálny lístok
liptovských rodín. Priniesol so sebou produkciu ovčieho mlieka
a mliečnych výrobkov. Najdôležitejším mliečnym produktom bol

hrudový syr, z ktorého sa kvasením, rozmrvením a zmiesením so soľou
vyrábala bryndza, ktorou sa ľudia zásobovali na celú zimu. Tlačili ju do
drevených nádob nazývaných štvrtky. Skladovali ju v chladných
komorách. Bryndza sa konzumovala s chlebom na raňajky. Brali si ju so
sebou aj chlapi, ktorí odchádzali na celý deň do hory, prípadne ak
odchádzali na týždňovky. Bryndza mala široké uplatnenie aj pri varených
jedlách. Ako posýpku ju pridávali k vareným zemiakom – halušky, pirohy,
lokše. Pripravovala sa z nej polievka zvaná demikát. Okrem hrudového
syra na salašoch vyrábali oštiepky a parenice. Pri výrobe syra vznikal
vedľajší produkt žinčica – vyhľadávaný nápoj domácich i pocestných
prechádzajúcich popri salaši.
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Bryndza
Na Orave a Liptove sa salašníctvo rozšírilo v 16. a 17. storočí, kedy boli

liptovské i oravské hole pretkané salašmi a tisíckami oviec. Výroba bryn-
dze sa traduje od 18. storočia a stala už v tom období obľúbenou
pochúťkou nielen na salašoch, ale aj v cisárskej rodine, kde sa dovážala
v drevených geletách plťami dolu Váhom a ďalšou „kombinovanou“ do-
pravou priamo až do Viedne. Akoby tušili, že tento unikátny prírodný
patent zachováva všetky hodnoty ovčieho mlieka, probiotiká, vitamíny 
a minerály a blahodarne pôsobí na ľudský organizmus.

Dnes si bryndza, žinčica a rovnako aj parené, či údené ovčie syry,
oštiepky, korbáče, nite a rôzne iné výrobky získavajú právom priazeň nie-
len u nás, ale aj vo svete.

výroba korbáčikov
Mlieko si ohrejeme na vlažnú teplotu. Po prihriatí vlejeme do mlieka

syridlo (0,02 dcl na 10 l mlieka). Všetko spolu premiešame a necháme
chvíľku stáť. Keď sa mlieko skľagá vodu zlejeme a necháme kysnúť do tej
doby, kým sa nám syr neťahá (cca 6 hod). 

Ak je syr dostatočne nakysnutý nakrájame ho na menšie kúsky do de-
ravej varešky, ktorú máme ponorenú do vriacej vody. Druhou vareškou
dávame syr do kopy, keď sa nám syr spojí, začíname z neho ťahať tenké
nite, ktoré dávame do studenej vody. Vytiahnuté syrové nite namotáme
okolo drevenej dosky (dlhej cca 25 – 30 cm), ktoré na jednom konci pre-
režeme. Nite osolíme a potom ich zapletáme na korbáče. Ak sa Vám to
nepodarí, nič si z toho nerobte, syr natlačte do formy a urobte si syrové
srdiečka, kohútiky a pod. 

Podobným spôsobom sa spracovával aj ovčí syr, ten sa nechal stiecť
zo žinčice. Syr sa mlel na mlynkoch alebo sa vyrábal ručne, pridala sa soľ
a bola z toho bryndza, ktorá sa nakladala podobným spôsobom ako ka-
pusta do kamenárov, kde vydržala aj niekoľko týždňov. 

Slovenské korbáčiky a parenice nás preslávili 
doma aj v zahraničí. Sú vyrobené z tradičných
surovín a „zo srdca“. Preto sú také obľúbené...
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Bryndzové pirohy
Potrebujeme: 
zemiaky 
vajcia
polohrubá múka špeciálna 
bryndza 
maslo 
slanina 
petržlenová vňať alebo pažítka
soľ

Príprava: Najskôr si uvaríme zemiaky podľa toho, aké množstvo
chceme variť. Uvarené zemiaky pretlačíme, pridáme podľa potreby múku,
vajcia, soľ a vypracujeme cesto tak, aby sa nelepilo. Potom ho vyvaľkáme
na hrúbku pol centimetra, vykrojíme štvorce podľa vlastného uváženia,
alebo vykrojíme formičkou na pirohy. Na každý štvorec vložíme lyžicou
vypracovanú plnku, ktorá sa urobí nasledovne: bryndzu, trochu masla 
a nakrájanú petržlenovú vňať alebo pažítku zmiešame v miske. Potom
štvorce uzatvoríme pevne z obidvoch krajov alebo to robíme formičkou,
ktorou sa to dá stlačením zatvoriť. Takto pripravené pirohy hádžeme do
vriacej vody, sem-tam podľa potreby pomiešame a keď vyvierajú von ich
vyberieme. Podľa chuti ich v mise polejeme rozpusteným maslom alebo
opraženou slaninou a v prípade masla posypeme i niektorou z vňatí.
Podávame so sladkým alebo kyslým mliekom.

Autor receptu: Marta Falátová

Žgance
Potrebujeme: 
0, 5 l vody 
šálka najdrobnejších krúpkov 
hladkú múku 
soľ
Posýpka: 
bravčová masť 
100 g bryndze 
2 dl mlieka 
pažítka alebo kôpor

Príprava: V osolenej vode necháme dohusta uvariť krúpky, zatre -
peme ich preosiatou múkou a opatrne uvaríme hustú kašu. Bravčovú masť
roztopíme a polievkovou lyžicou, ktorú namáčame v masti, nabe ráme
z kaše a na drevenú tablu z lyžice vyklápame hromádky – žgance (v mi-
nulosti nenamáčali lyžicu do masti, ale do studenej vody a žgance ukladali
na čistú plachtu namočenú v studenej vode). Žgance necháme trochu vy-
chladnúť, potom ich poukladáme do misy tak, aby bol každý osobitne,
pomrvíme na ne bryndzu a polejeme opraženou slaninkou, ktorú zalejeme
mliekom. Nakoniec posypeme posekanou pažítkou alebo kôprom.

Autor receptu: PhDr. Zora Mintálová-Zubercová (upravené podľa
spomie nok nebohej Anny Pobudovej z Ivančinej, vydatej do Martina, nar. roku 1930)

Bryndzové halušky
Potrebujeme: 
1 kg zemiakov 
300 g bryndze
1 lyžička soli
na špičku noža čierne mleté korenie 
300 g polohrubej múky 
1/4 masla 
200 g údenej slaniny 
masť

Príprava: Zemiaky postrúhame na najjemnejšom strúhadle, 
osolíme, okoreníme, pridáme múku a vareškou vypracujeme cesto. Vo
väčšom hrnci dáme variť osolenú vodu a na haluškárni alebo na drevenú
doštičku po častiach cesto nožom hádžeme do vriacej vody. Keď vyplávajú
na povrch, necháme ich ešte tak 1 – 2 minúty povariť a skúsime, či je
zemiak v ceste uvarený. Uvarené halušky vyberáme dierovanou naberač -
kou do iného hrnca. Na halušky rozmrvíme bryndzu a na plátky nakrá-
jané maslo. Všetko zmiešame. Dochutíme soľou. Na kocky nakrájanú
slaninu opražíme v trocha masti skoro na oškvarky. Bryndzové halušky
dáme na tanier, polejeme opraženou slaninkou a trochou masti.

Autor receptu: Miroslava Dubecká

Salašnícke pochúťky
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Bjaľoš bryndzový
Potrebujeme: 
500 g polohrubej múky 
1 vajce
1 lyžica bravčovej masti
soľ
masť na vymastenie plechu na pečenie 
Kvások:
trochu mlieka 
polievková lyžica múky 
kúsok droždia 
štipka cukru 
Plnka: 
500 g bryndze 
2 zemiaky 
1 dl kyslého mlieka 
1 vajce 
1 lyžička múky 
štipka soli 
štipka cukru
pažítka

Príprava: Z mlieka, preosiatej a na izbovú teplotu zohriatej múky,
droždia a štipky cukru urobíme kvások, ktorý necháme na teplom mieste
podkysnúť. Po vykysnutí zmiešame so zvyšnou múkou a vajcom, pridáme
masť a vypracujeme cesto, z ktorého vyformujeme dva bochníky.
Položíme ich na vymastený plech na pečenie, cesto dlaňou rozotrieme,
potrieme bravčovou masťou a ešte necháme podkysnúť. Potom jeden
bjaľoš potrieme osolenou plnkou a posypeme pažítkou, druhý potrieme
plnkou bez soli a navrchu posypeme cukrom. Dáme piecť do vyhriatej
rúry doružova; ak cesto praská, znížime teplotu.

Plnka: Bryndzu zmiešame s uvarenými a popučenými zemiakmi, kys-
lým mliekom a vajíčkom. Do jednej polovice bryndzovej plnky vmiešame
štipku soli, druhú nesolíme.

Autor receptu: PhDr. Zora Mintálová-Zubercová (upravené podľa
spomie nok nebohej Anny Pobudovej z Ivančinej, vydatej do Martina, nar. roku 1930)

Bryndzová nátierka
Potrebujeme: 
maslo 
bryndza 
cibuľa 
sladká červená paprika

Príprava: maslo vymiešame, pridáme bryndzu, nakrájanú cibuľu,
červenú papriku a zmiešame. Necháme 2 – 3 hodiny stáť, potom natie-
rame na čerstvý chlieb alebo pečivo.

Baranina na divoko
Príprava: Baranie stehno vykostíme a vložíme ho do nálevu „pácu“,

ktorý si pripravíme z koreňovej zeleniny, ktorú predvaríme v osolenej 
octovej vode. Nálev necháme vychladnúť a ponoríme mäso, ktoré tam
necháme najmenej 24 hodín. Rozpražíme maslo a opečieme kusy mäsa,
pridáme pokrájanú zeleninu z nálevu, celé čierne korenie, bobuľky
borievky, bobkový list, dusíme a podlievame teplou vodou. Keď je mäso
mäkké vyberieme ho, vo výpeku roztlačíme alebo rozmixujeme zeleninu
a pridáme zátrepok z kyslej smotany. Necháme povrieť a ochutíme 
trochou bieleho vína. Podávame s knedľou.

Autor receptu: PhDr. Iveta Zuskinová

terchovské baranie rezne
Potrebujeme: 
600 g baranieho mäsa 
soľ 
mleté čierne korenie
2 cibule
2 strúčiky cesnaku
4 lyžice oleja
50 g oštiepkového syra

Príprava: Mäso pokrájame na rezne a naklepeme. Potom ich osolíme
a okoreníme mletým čiernym korením. Cibuľu postrúhame a cesnak 
rozotrieme v soli. Rozmiešame s trochou oleja a takto pripravenou ma -
rinádou potrieme rezne. Upravené mäso natlačíme do kameninovej alebo
hlinenej nádoby a odložíme na jeden až dva dni do chladničky. Nakoniec
rezne potrieme olejom a pečieme na rošte. Podávame posypané
postrúhaným syrom.

Autor receptu: Miroslava Dubecká
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Bryndzový koláč 
kysnutý
Potrebujeme: 
300 g polohrubej múky 
10g droždia
50g tuku
1 vaječný žĺtok 
2 dl mlieka
30 g masla
cukor
soľ
Plnka: 
200 g bryndze 
120 g varených zemiakov 
1 vajce 
3 – 5 PL kyslej smotany 
pažítka 
1 PL krupice 
soľ

Príprava: Do teplej múky pridáme soľ, vykysnutý kvások, žĺtok 
a teplé mlieko. Cesto dobre vypracujeme a necháme na teplom mieste
vykysnúť. Potom ho rozdelíme na polovičky, vytvoríme gule, ktoré roz-
vaľkáme na tenko a dáme na dobre vymastený plech. Na cesto rozotrieme
náplň, kraje potrieme rozpusteným maslom a nakysnuté koláče do ružova
upečieme.

Bryndzové pagáče
Potrebujeme: 
500 g hladkej múky 
200 g bryndze 
150 g masti 
2 vajcia 
soľ
rasca 
jedlá sóda
smotana alebo 2 dl plnotučného mlieka

Príprava: Na dosku preosejeme múku, v nej urobíme jamku, vložíme
bryndzu, masť, vajíčko, soľ, jedlú sódu a smotanu alebo mlieko. Vypracu-
jeme tuhé cesto, ktoré necháme aspoň dve hodiny odpočinúť. Cesto 
vyvaľkáme, trikrát preložíme, znovu vyvaľkáme a pohárikov vykrajujeme
pagáčiky. Potrieme vajíčkom, posypeme rascou a v rozohriatej trúbe 
upečieme do ružova.

Bryndzovníky
Potrebujeme:
400 g krupice
150 g droždia
2 dl mlieka
40 g tuku
1 vaječný žĺtok
250 g bryndze

Príprava: Do preosiatej múky pridáme vo vlažnom mlieku
rozmiešané droždie, tuk, žĺtok, soľ a vypracujeme polotuhé cesto, ktoré
necháme v teple vykysnúť. Potom cesto rozdelíme na 16 rovnakých dielov,
ktoré na doske zaguľatíme a dáme na omastený plech. Uprostred cesta
vytlačíme jamku, do ktorej vložíme bryndzu rozotrenú so smotanou 
a upečieme.

Bryndzová polievka
Potrebujeme:
500 g zemiakov  
250 g  bryndze
0,5 l mlieka
20 g masla  
soľ
pažítka 
kôpor alebo opražená slaninka

Príprava: Bryndzu rozmiešame s maslom a mliekom. Dáme variť
zemiaky. Keď sú takmer uvarené, pridáme pripravenú zmes bryndze.
Zohrejeme, odstavíme pred bodom varu. Ozdobíme posekanou pažítkou,
kôprom alebo slaninkou. Na zjemnenie možno pridať trochu smotany,
alebo kyslej smotany.

Bryndzové tyčinky
Potrebujeme: 
1 šálka pšeničnej múky 
1 ČL horčice
6 PL masla
1 šálka bryndze
1 vajce 
mlieko 
štipka soli

Príprava: rozmiešame 6 polievkových lyžíc masla a pridáme k nemu
šálku bryndze, celé rozšľahané vajce, trochu mlieka, múku, horčicu 
a štipku soli. Zmes zmiešame na hladké cesto. Na doske urobíme z cesta
tyčinky. Tie rovnomerne rozložíme na pekáči a pečieme približne 
10 minút pri teplote 190 °C.
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1. Salaš Pružina
Harmónia medzi človekom a prírodou bola, je aj bude vždy dôležitá. Na tomto
princípe pracuje aj u nás na farme. Produkty rastlinnej výroby „kde sú dielne
pod holým nebom“ spotrebujeme v živočíšnej výrobe a toto poskytuje mliečko

syrárni. Syrári ho spracujú
na cca 20 rôznych mlieč -
nych produktov, ktoré
násled ne ponúkame zá-
kazníkom, ktorí si môžu
u nás na farme (salaši)
kúpiť tieto výrobky, ktoré
neprecestovali pol sveta,
aby sa dostali k nim na
stôl. Z tradičných ovčích
výrobkov vyrábame na
salaši Ovčí hrudkový syr,

100% Ovčiu bryndzu salašnícku, Žinčicu, Nite, Oštiepok a Ovčí syr údený.
Ďalej vyrábame netradičné mliečne výrobky: Jogurt ovčí biely, medový
a čučoriedkový, nakladané syry – 4 druhy: Ovčí syr pikantný, Ovčí syr vyzretý,
Ovčia urda, Ovčia urda ala Herian a pod. Všetky výrobky vyrábame len
z ovčieho nepasterizovaného mliečka. Celoročná produkcia mlieka nám
umožňuje dodávať nášmu zákazníkovi biele zlato v podobe bryndze. Robíme
na salaši v máji Bačovu cestu a v septembri akciu Na salaši pri guláši. Na tieto
podujatia pre širokú verejnosť pripravujeme bohatý kultúrny program ako aj
niečo pre mlstné jazýčky: bryndzové halušky, sladké alebo bryndzové
palacinky, baraní guláš a samozrejme jahňacinku. 

Kontakt:
Salaš Pružina – Oľga Apoleníková SHR, 018 22 Pružina
+421 42 435 87 28, salaspruzina@salaspruzina.sk, www.salaspruzina.sk

2. Salaš a Koliba, Agropenzión Grunt, Papradno 
Salaš sa nachádza v obci Papradno v krásnom prírodnom prostredí. Je zame -
raný na chov oviec, hovädzieho dobytka a koní. 
Umožní vám spoznať vidiecke hospodárstvo a jeho produkty. Na salaši sa
môžete oboznámiť s tradičnými postupmi spracovania surového ovčieho

mlieka a ochutnať výrobky
z vlastnej produkcie (ovčí
hrudkový syr, žinčica).
Slovenskú kuchyňu a špe-
ciality z jahňacieho mäsa
môžete ochutnať v reštau-
rácii Koliba Papradno.
Salaš a koliba ponúkajú
množstvo sezónnych sy-
rových výrobkov z ovčieho
mlieka a jahňacieho mäsa. 
Agropenzión je zameraný
na rekreáciu rodinného

charakteru a vidiecku turistiku, taktiež je vhodný pre usporiadanie menších
rodinných osláv, svadieb, firemných stretnutí a školských sústredení.

Kontakt:
Agropenzión Grunt, 018 13   Papradno 134
+421 42 439 33 77, +421  908  127  443
GPS: 49°13'59.5" N, 18°25'44.45" E
agro@penziongrunt.sk, www.penziongrunt.sk
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6. Salaš Sučany
Salaš Agromajetok Sučany sa nachádza v prekrásnom prostredí Malej Fatry
v Sučanoch, v miestnej časti Hrabiny. Salaš produkuje široký sortiment
mliečnych výrobkov, ktoré sú na predaj priamo na salaši alebo na predajni

v Sučanoch. Salaš Sučany
získal v roku 2013 ocene-
nie za 1. miesto v súťaži
o najlepšiu ovčiu bryndzu
a najlepšiu žinčicu. Salaš
Sučany ponúka rôzne
druhy mliečnych výrob-
kov ako tvaroh, maslo,
ovčia bryndza, korbáčiky,
kozie syry, oštiepky, žin-
čicu a pod.

Kontakt na predajňu: 
Lýdia Užíková, Hlavná 22, Sučany
www.salassucany.sk

7. Salaš Revolta, Kremnické Bane
Ak chcete spoznať život na vidieku, ideálne vyžitie pre rodiny s deťmi ponúka
Salaš Revolta, ktorý sa nachádza necelých 5 km od historického centra Krem-

nice v lone krásnej prírody
s výhľadom na prepadlisko
Šturec, lyžiarske stredisko
Krahule či Kremnicu. Na
salaši nájdete ovečky,
poníky, kozičky, zajačiky aj
sliepočky. Salaš zatiaľ 
neposkytuje reštauračné
služby, avšak pre jeho
návštevníkov poskytuje bo-
hatý výber ovčích výrobkov
(syry, žinčica, bryndza a i.),
malé občerstvenie a su-
veníry. V areáli sa nachádza
aj malé detské ihrisko 
a minizoo.

Kontakt:
SALAŠ REVOLTA
Revolta 1559/5, 96701 Kremnica
+421 908 937 811, salasrevolta@slovakfolktravel.sk
www.facebook.com/salasrevolta
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3. Ovčia farma, Fačkov
Nachádza sa na konci obce v smere na Prievidzu. Pri drevenom kríži treba
odbočiť z hlavnej cesty vľavo a pokračovať poľnou cestou cca 30 min. peši
alebo 5 min. autom. V období od apríla do septembra si tu môžete zakúpiť
čerstvý ovčí syr, údený ovčí syr, 100% ovčiu nepasterizovanú bryndzu
a žinčicu. Ich produkty si môžete zakúpiť aj v Humne Ondreja Gregora
a Predajni potravín u Ficeka v Čičmanoch. 

Kontakt: 
+421  918  492  080

4. Farma Bardy, Jasenové
Malá rodinná farma sa venuje chovu kôz a mäsových plemien hovädzieho
dobytka a oviec. Na predaj ponúka 100% kozie produkty ako mlie ko, jogur-
tový nápoj, žinčicu, bryndzu, čerstvý syr, čerstvý solený syr, údený a bylinkový

syr. Okrem nákupu kvalit-
ných potravín si tu môžete
zajazdiť na koni, pozrieť
chov hospodárskych zvie-
rat, príjemne posedieť na
letnej terase, či využiť tiež
predaj živých rýb s mož-
nosťou výlovu.

Kontakt: 
+421 905 486  007,
milan.bardy@zoznam.sk

5. Gazdovský dvor, Turčianske Kľačany
Gazdovská reštaurácia ponúka jedlá tradičnej slovenskej kuchyne. Pripravu-
jeme ich aj zo surovín Gazdovského dvora a domácej jahňaciny. Reštaurácia
disponuje dvomi samostatnými miestnosťami, terasou a krytou terasou. Je
vhodná na usporiadanie osláv, svadieb, rautov či školení.

Gazdovský zverinec – pri
prechádzke dvorom vás
budú sprevádzať domáce
zvieratká: kozy, husy, páv,
prasiatka, sliepky, kravy
a mnoho ďalších. Ekolo-
gický salaš s predajňou
tradičným spôsobom vyrá-
ba BIO výrobky a syrové
špeciality z ovčieho a ko-
zieho mlieka. Penzión sv.
Mitra má kapacitu 19
lôžok. 
Jazdecký klub – úchvatná

panoráma Malej Fatry z novej perspektívy! Koniareň pre chov koní s kapa-
citou 23 boxov, koč, výcvik jazdy na koni.

Kontakt: 
Gazdovský dvor Turčianske Kľačany, Penzión Sv. Mitra
Turčianske Kľačany 271, 038 61 Vrútky
+421  918  388  801, penzionsvmitro@penzionsvmitro.sk, 
www.gazdovsky-dvor.com
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11. Terchovská koliba – Hotel Diery***, Terchová
Hotel Diery***, to je aj známa a vychýrená reštaurácia Terchovská Koliba
Diery v Terchovej. Domáca kuchyňa je založená na poctivých a čerstvých

surovinách ako aj na
tradičnej príprave podľa
starých receptov. Nenáj-
dete tu nikdy halušky 
z prášku či pirohy z poloto-
varu.
Ako lepšie zavŕšiť Váš deň
plný aktivít a zážitkov, ako
obedom prípadne večerou,
ktorú Vám ponúka naša
reštaurácia – tradičná
slovenská koliba – Ter-

chovská koliba Diery v Terchovej, kde Vás čaká štýlové prostredie, príjemná
ľudová muzika, pozorná obsluha a hlavne výborná poctivá domáca slovenská
kuchyňa.

Kontakt: 
Biely Potok 664, 013 16 Terchová
+421 41  569 53 22
www.hotel-diery.sk

12. Reštaurácia Jánošíkova koliba, Terchová
Po príjemne strávených chvíľach vo Vrátnej doline navštívte štýlovo a útulne
zariadenú reštauráciu Jánošíková koliba v Terchovej.

Široká ponuka tradičných
jedál z nášho regiónu,
bryndzové halušky, pirohy,
strapačky, bohatý výber
mäsitých, bezmäsitých i
múč nych jedál, nealko
nápoje, dobré pivo, lahod -
ná káva.

Kontakt: 
Biely Potok, 013 16 Terchová
+421 41  569 51 10
www.janosikovakoliba.sk
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9. Penzión Mlynárka, Rajecké Teplice
Štýlová drevenica s reštauráciou slovenskej tradičnej kuchyne sa nachádza
v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu na Rajec. Nechýbajú tu halušky,

pirohy a šúľance podľa re-
ceptov starých materí.

Kontakt:
Penzión Mlynárka
Pri Rajčianke 1 
013 13 Rajecké Teplice
+421 41 54 93  164
+421  903  532  497
www.mlynarka.sk

10. Salaš, Lietavská Svinná
Návštevu salaša v Lietavskej Svinnej môžete spojiť s výstupom na zrúcaninu
hradu Lietava. Možno aj hradní páni v minulosti si vždy pochutili na čerstvom
ovčom syre, ktorý si tu aj dnes môžete v salašníckej sezóne zakúpiť. Salaš od
mája do septembra predáva ovčie mliečne výrobky ako čerstvý ovčí syr, údený
ovčí syr, bryndzu a samozrejme aj chutnú žinčicu. 
Salaš nájdete jednoducho – v obci na ľavej strane v blízkosti penziónu 
Zemanov dvor. 

Kontakt:
+421  908  349  433
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8. Farma Prístavky, Stránske
Farmu rodinného charakteru nájdete cca 1,5 km za Rajeckými Teplicami
v smere na Kunerad po ľavej strane cesty. Vítaný je tu každý, kto má rád

prírodu a zvieratá. Na
farme sa v súčasnosti
chovajú kone a kozy, ale aj
prasiatka, kravičky, zajace,
kačky, sliepky, ovečka, ho-
luby, líšky a psy. Farma
ponúka rekreačné jazdenie
pre malých aj veľkých,
jazdu na koči alebo zábavu
na ródeo býkovi. Počas let-
nej sezóny je v prevádzke
kaviarnička Rodeo Cafe.

Zakúpiť si tu môžete kedykoľvek vajcia a čerstvé kozie mlieko, na objednávku
kozí syr.

Kontakt: 
Farma Prístavky
Stránske 235, 013 13 Rajecké Teplice
+421 904 592  382, +421  904  473  120 
farmapristavky@gmail.com, www.pristavky.weebly.com



15. Ovčia farma, Ing. Miroslav Lupták, Pokryváč
Na ovčej  farme sa zameriavajú na chov oviec, odchov veľkonočných jahniat,
produkciu ovčieho mlieka a jeho finálne spracovanie na širokú paletu sy-
rových výrobkov, a to výlučne tradičným spôsobom dodržiavajúc prísne hy-
gienické normy.
Produkty: ovčia hrudka, údený ovčí syr, ovčí oštie pok, pološtiepok, 100%
ovčia bryndza, žinčica, ovčí jogurt, niečo netradičné od nás z ovčiny.
Všetky syrové výrobky sú vyrábané bez chemických prísad a konzervantov,
výlučne tradičným ručným spôsobom. 

Kontakt:
Ovčia farma, Ing. Miroslav Lupták, Pokryváč
Pokryváč 76, 026 01 Dolný Kubín
+421  915  805 804, +421  908  191  948
ovciafarma@ovciafarma.sk, www.ovciafarma.sk

16. Salaš Zázrivá
Salaš Zázrivá ponúka kombinácie tradičnej kultúry, ukážky výroby tradičných
Zázrivských pochutín, tvrdej práce salašníctva a novopostavenej drevenice 
s vynikajúcou slovenskou kuchyňou a predajom syrových výrobkov. 
Podľa denného rozvrhu baču majú návštevníci možnosť navštíviť a pozrieť
klasickú výrobu žinčice a údeného syra a tak sa presvedčiť o jedinečnosti chuti
týchto typických salaš-
níc kych pochutín. 
Denný rozvrh baču na
www.salaszazriva.sk.

Kontakt:
Salaš Syrex Zázrivá
Demkovská 40, Zázrivá
+421 911 269  815, salaszazriva@salaszazriva.sk, www.salaszazriva.sk
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13. Koliba Starý dvor, Vrátna, Terchová
V srdci národného parku Malá Fatra, vo Vrátnej doline len 4 km od
Janošíkovej Terchovej, Vás privíta typická slovenská reštaurácia Koliba Starý

dvor. Po náročnej turistike
krásnymi hrebeňmi Malej
Fatry alebo v zime po lyžo-
vačke  na  pár metrov 
vzdialenom svahu Paseky
Vás pozývame oddýchnuť
si v príjemnom prostredí
reštaurácie, kde na Vás
čakajú slovenské špecia-
lity a príjemná obsluha.
Rodinky s deťmi ocenia
detský park, kde si aj ich
ratolesti prídu na svoje.

Kontakt: 
Starý dvor
013 06 Terchová
+421 903 209 593
www.kolibavratna.sk

14. Koliba Hotela Rozsutec, Vrátna, Terchová
Nachádza sa priamo pri hoteli v jedinečnom prostredí Národného parku Malá
Fatra, pod najkrajším a najmajestátnejším vrchom pohoria Veľkým Rozsut-
com, v srdci národnej prírodnej rezervácie. 

Kontakt:
Hotel Rozsutec, Vrátna – pod Sokolím
+421 41 5008034 , +421 911 518 633 
GPS: 49°13´54,34" N, 19°1´36,32" E
info@hotelrozsutec.sk, www.hotelrozsutec.sk/koliba
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19. Koliba u Kuba, Ski Zábava Hruštín 
Koliba sa nachádza v lyžiarskom stredisku Ski Zábava Hruštín – Vasiľovská
hoľa. Súčasťou areálu je Salaš Orava, ktorý ponúka živú expozíciu salašníctva,
ľudových zvykov a tradícií (košiar s ovečkami, hra na fujare, tradičné remeslá,
ochutnávka syrových výrobkov, animačný program pre deti a mnohé ďalšie
doplnkové služby).

Kontakt:
+421 43 238 82 84, +421 905 653 766, +421 908 677  322
GPS:  49.29611° N,  19.25887° E
info@skizabava.sk, www.skizabava.sk

20. Penzión Koliba, Dolný Kubín
Koliba postavená v štýle tradičnej oravskej architektúry sa nachádza priamo
v centre mesta Dolný Kubín. Koliba ponúka tradičnú slovenskú kuchyňu, 
krajové gastronomické špeciality a výrobky ľudovej architektúry.

Kontakt:
Gäceľská cesta 2667/4, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 586 32 58, +421 908 111 096, +421 910 955 788
kontakt@penzionkoliba.sk, www.penzionkoliba.sk
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17. Gazdovský dvor – salašníctvo, Novoť
Agroturistický areál sa nachádza v krásnom prostredí, v dedine Novoť 
v severozápadnej časti Oravy. Súčasťou rekreačného stredisko je aj gazdovský

dvor s ochutnávkou sy-
rových výrobkov.
Služby agroturistického
are álu: ochutnávky mlieč -
nych výrobkov, návšteva
Agrofarmy, ponuka syra,
syrových korbáčikov a vý -
robkov, možnosť školy
v prírode.
Organizované podujatia na
Agrofarme:
Novotská hrudka, súťažná
prehliadka o naj lepší sy-
rový výrobok roka. Okrem

tradičných oštiepkov je tu možné vidieť aj ovečky, jelene, ba dokonca aj celý
konský záprah
Furmanské dni – tradičné fašiangové podujatie so súťažou furmanov a koní
s množstvom atrakcií a dobrou zábavou.

Kontakt:
Agropenzión AB Novoť 
029 55 Novoť
+421 43 559 01 86, +421  907  739  935
agropenzion@agropenzion.info, 
agropenzionab@novot.sk, agrovex@novot.sk

18. Salaš u Štefana, Rabčice
Salaš pod Babou horou v dedine Rabčice ponúka možnosť vyskúšať si tradičný
bačovský život. Okrem oddychu v krásnej prírode si môžete vyrobiť svoj

vlastný oštiepok, žinčicu či
suvenír z ovčej vlny.
Zároveň ponúka zaují-
mavú tradičnú kuchyňu –
moskole, ktoré si môžete
upiecť spolu s domácimi,
so škvarkami, bryndzou
alebo čučoriedkovým dže-
mom.

Kontakt:
Salaš U Štefana
02945 Rabčice 419
GPS: 49.52217 N, 19.52523 E
+421 910  594 061, +421 911  740  416
stefan.turac@orava.sk, www.salasustefana.sk
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23. Koliba Holica, Zuberec
Koliba sa nachádza na rozhraní dvoch regiónov Oravy a Liptova, pri dedinke
Huty. Na kamennom ohnisko Vám pripravíme grilované špeciality. K tomu
Vás potešia tradičná slovenská kuchyňa, voňajúce dobroty starých mám 
a pocit hrejivého rodinného tepla. Zažite nezabudnuteľné chvíle v nádhernom
regióne Slovenska.

TIP ZĽAVA PRE DRŽITEĽOV LIPTOV REGION CARD:
10%  na jedlá a nápoje v  reštaurácii

Kontakt:
Koliba Holica, Huty 227, 027 32 Zuberec
+421 904 904  473, info@kolibaholica.sk, www.kolibaholica.sk 

24. Penzión u Michala, Zuberec 
Drevenica oravskej architektúry, ktorá je umiestnená mimo dediny Zuberec,
v krásnom tichom prostredí pod lesom pri potôčku. Ponuka domácej oravskej
stravy v príjemnej oravskej jedálni je len pre ubytovaných hostí penziónu. 
Súčasťou zariadenia je aj farma s koňmi, kravami, sliepkami, ovcami, kozami
a inými domácimi zvieratami. Penzión ponúka jazdu na koňoch, v lete na koči
a v zime na saniach. Na objednávku je možnosť ukážky výroby syra, výroba
nití a masla.

Kontakt:
Penzión u Michala
Ing. Michal Borsík, Pribišské 657, 027 32 Zuberec
+421 43 539 53 14, +421 905 453 602, 
penzion@michal.sk, www.michal.sk
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21. Koliba JOSU, Zuberec 
Koliba je umiestnená v strede dediny Zuberec. Tradičné jedlá sú podávané
v špeciálnej tradičnej oravskej keramike. V ponuke jedál je aj typická Oravská
špecialita chlieb s masťou a cibuľou, Oravská zabíjačka, halušky na rôzny 
spôsob a iné. 

Kontakt:
KOLIBA JOSU
Borová 469, 027 32   Zuberec
+421 43 539 51 33,+421 907 854401
kolibajosu@kolibajosu.sk, www.kolibajosu.sk

22. Šindľovec, Zverovka, Zuberec
Šindľovec sa nachádza na Zverovke v Roháčskej doline v Západných Tatrách
v nadmorskej výške 1020 m n. m. Reštaurácia ponúka okrem príjemného
prostredia hlavne tradičné slovenské jedlá.

Kontakt:
Zverovka 379, 027 32 Zuberec
+421 903 509  670, sindlovec@sindlovec.sk, www.sindlovec.sk
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27. Salaš Ostražica, Nižná
Salaš Ostražica sa nachádza na medzinárodnej ceste smerom do Poľska. Salaš
zachováva tradičnú slovenskú kuchyňu a návštevníkov privíta domácou
kuchyňou, akou sú rôzne druhy halušiek, strapačky, pirohy s ovčou brynd-
zou… Okrem tradičnej kuchyne je aj interiér salaša zriadený v ľudovom štýle
ozdobený umeleckými rezbárskymi dielami, ktoré zobrazujú ľudskú prácu 
a život ľudí na vidieku.

Kontakt:
Družstevná 510, 02743 Nižná
Tel: +421 43 538 10 92, +421 919 030  925, +386 64 184 750 
shalom@orava.sk, info@salas-ostrazica.com, www.salas-ostrazica.com

28. Koliba pod Roháčmi, Zuberec
Koliba sa nachádza v krásnom, tichom prostredí pri Múzeu oravskej dediny,
3 km od Zuberca. Koliba ponúka návštevníkom Západných Tatier špeciality
oravskej kuchyne.

Kontakt:
Koliba pod Roháčmi
ZUBEREC-Brestová 415, 027 32 Zuberec
+421 948 651  555, +421 918 724  279
koliba.pod.rohacmi@gmail.com, www.kolibapodrohacmi.eu

29. Koliba u dobrého pastiera, Čremošná
Hľadáte tradičné jedlo z domácej liptovskej kuchyne za prijateľnú cenu?
Ponúkame Vám výnimočné posedenie v slovenskej drevenici s nádychom
pokoja pri praskajúcom dreve v mohutnom kamennom ohnisku. Starostlivosť
o celkovú atmosféru pokoja a výborného jedla s potešením preberá náš
ochotný personál, ktorý sa teší na Vašu návštevu.
Nezabudnite! Liptovské bryndzové špeciality a tradičné domáce jedlá sú 
u nás najlepšie v okolí. Po dobrom obede či večeri si doprajte
prechádzku čarovnou dolinou k Čutkovskému jazierku a po nej si doprajte
hrejivý napoj na čerstvom vzduchu v pravom ovčom ruchu vonkajších terás
našej koliby.
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25. Drevenica Jánošíkov dvor, Zázrivá
Drevenica situovaná v Zázrivej v smere na Terchovú ponúka pohodlie, 
útulnosť a pohostinnosť. Okrem tradičnej oravskej kuchyne ponúka špeciálnu
Jánošíkovú večeru a motomenu.
Jánošíkov dvor okrem výbornej kuchyne ponúka pre návštevníkov školu
výroby zázrivských korbáčikov, košíkovanie – výroba z prútia, fujarovú školu,
školu ľudového tanca a výrobu zvoncov.

Kontakt:
Drevenice Jánošíkov dvor
Malá Petrová 8, 027 05 Zázrivá
+421 907 826  250,+421 908 199  850
drevenice@janosikovdvor.sk, www.janosikovdvor.sk 

26. Oravský zrub, Nižná 
Oravský zrub postavený tradičnou zrubovou technológiou typickou pre región

Orava s vysokým podielom
ručnej práce sa nachádza
v obci Nižná, priamo pod
vrchom Ostražica. Oravský
zrub, ktorý je zariadený
masívnym atypickým dre -
veným interiérom, ponúka
typickú Slovenskú stravu
a príjemné posedeníe pri
krbe. Oravský zrub má
bezbariérový vstup.

Kontakt:
Penzión Oravský zrub
Farkašovského ulica 923, 027 43 Nižná
+421 903 765  705, +421 905 116  666
info@oravskyzrub.sk, www.oravskyzrub.sk
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31. Salaš LÚŽŇAN, Liptovská Lúžna
Ak chcete vidieť tradičné ručné dojenie oviec či ochutnať a kúpiť čerstvé
a zdravé potraviny z ovčieho mlieka, navštívte družstvo LÚŽNAN v Liptovskej
Lúžnej. Čerstvé syry, údený ovčí syr, salašnícka bryndza, žinčica, či parené
syry je možné kúpiť v prevádzkovej predajni od jari do jesene. Každoročne
v júli družstvo organizuje aj medzinárodné majstrovstvá v strihaní oviec.

Kontakt:
Svojpomocné podielnické družstvo poľnohospodárov LÚŽŇAN 
Liptovská Lúžna 628, 034 72 Liptovská Lúžna
+421 905 887 611, spdpluzna@gmail.com 

32. Reštaurácia Strachanovka – Jánska koliba, 
Liptovský Ján

Reštaurácia v ľudovom duchu s príjemnou obsluhou v krojoch Vám ponúka
množstvo špecialít slovenskej aj svetovej kuchyne. Na jedlách pripravovaných
zo slovenských surovín si prídu na svoje aj tí najväčší labužníci. Ponúka
tradičné pečené kolená, rebrá, bryndzové halušky, strapačky či pstruh
pripravený na grile. Pre hostí, ktorí uprednostňujú zdravšie jedlá, máme 
k dispozícii rôzne zeleninové a ovocné šaláty v extra prílohe ŽIME ZDRAVO.
Vaše detičky budú nadšené z nášho výberu detských jedál. Halušky od Maťka
a Kubka alebo palacinka od Macka Uška poteší každé detské bruško. Pre tých
najmenších máme k dispozícii detské stoličky. Počas krásnych letných dní si
môžete svoje jedlo vychutnať na slnkom zaliatej terase.

TIP ZĽAVA PRE DRŽITEĽOV LIPTOV REGION CARD:
10%  na jedlá a nápoje v reštaurácii

Kontakt:
Hotel *** Strachanovka
Liptovský Ján 2067, 032 03 Liptovský Ján
+421 907 465  567, info@strachanovka.sk, www.strachanovka.sk 

39Bačova ceSta v ŽilinSkom turiStickom kraji

Široké drevené terasy koliby Vás vítajú nielen v letnom období, ale v rúchu
teplej ovčej kožušiny Vám ponúkajú príjemné posedenie aj v chladnejších
dňoch roka. Využite osobité posedenie v štýlovom letnom altánku v areáli
Koliby a príďte si vychutnať vôňu pred Vami pečeného prasiatka, alebo si 
priamo v záhradke altánku pripravte pravý kotlíkový guľáš.
Personál Koliby u dobrého pastiera Vám podľa Vašej predstavy pripraví
všetko potrebné pre organizáciu Vášho rodinného, priateľského, pripadne
firemného posedenia pri kamennom ohnisku, v lone nádhernej Čutkovskej
doliny.

TIP ZĽAVA PRE DRŽITEĽOV LIPTOV REGION CARD:
10%  na jedlá a nápoje v reštaurácii

Kontakt:
Koliba u dobrého pastiera
Čremošná 8684, 034 06 Ružomberok 
+421 44 432 79 20, info@kolibaupastiera.sk, www.kolibaupastiera.sk 

30. Salaš Krajinka, Ružomberok
Salaš Krajinka pri Ružomberku má zachovaný pôvodný ráz a rokmi osvedčené
salašnícke tradície. Aj Vy môžete byť súčasťou tejto jedinečnej atmosféry
starých bačov a pastierov, pretože môžete zblízka vidieť chov oviec, vrátane
ich pasenia, dojenia a spracovania ovčieho mlieka tradičným ručným spô-
sobom. Nepoužívajú sa tu žiadne konzervačné látky, čo je v dnešnej dobe
veľkou vzácnosťou. Pri idylickom posedení na salaši môžete všetky výrobky
ochutnať a zakúpiť si ich. V reštaurácii Vám ponúkame najlepšie špeciality
vlastnej výroby.

Kontakt:
Salaš Krajinka
034 01 Ružomberok
GPS: 49.107222 N,  19.230833 E
+421 905 855  756
salaskrajinka@badas.sk, www.salaskrajinka.sk
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Na objednávku tiež tradičné jedlá z jahňaciny a baraniny. Deti sa môžu tešiť
na jazdenie na koníkoch, pre dospelých pripravíme baraní guláš.
Salašnícka sezóna začína v apríli a končí v októbri. Predaj syra a žinčice na
salaši je zahájený 1. mája.

Kontakt:
Salaš Pastierska
Bobrovecká dolina
+421 903 595 787, +421 903 809 889
ppsbobrovec@gmail.com, www.ppsbobrovec.sk
49° 9' 4.98" N, 19° 37' 24.16" E 

35. Salaš Bobrovník
Nachádza sa pred obcou Bobrovník, pri brehu vodnej nádrže Liptovská Mara.
Ponúka výrobky z ovčieho mlieka, čerstvý syr, údený syr, oštiepky, žinčicu,
bryndzu, teplé jedlá (baraní guláš, bryndzové halušky a pirohy). 
V okolí salaša návštevník môže navštíviť Keltské múzeum Havránok –
archeoskanzen, Hrad Liptov, Prosiecku dolinu a mlyn v Kvačianskej doline,
AquaPark Tatralandia, Thermal Park Bešeňova, Plavba loďou po Liptovskej
Mare.

Kontakt:
Salaš Bobrovník
Milan Brezňan, SHR Liptovská Anna
+421 905 525  815, breznan.milan@stonline.sk 
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33. Reštaurácia Koliba Gréta, Liptovská Sielnica
Náš milý v kroji odetý personál Vás rád privíta v štýlovej reštaurácii s krbom,
ktorá sa nachádza v nádhernej scenérii Západných Tatier priamo na brehu
Liptovskej Mary. Ak patríte medzi tých, ktorým lepšie trávi na čerstvom vz-
duchu, radi Vás usadíme na príjemnú terasu s nádherným výhľadom na Lip-
tovskú Maru. Starostlivo pripravený jedálny lístok určite uspokojí svojou
pestrosťou a špecialitami každého gurmána. Grilovačky, pravé liptovské zabí-
jačky či oslavy Vám radi pripravíme v zastrešenom altánku so zabudovaným
grilom.

TIP ZĽAVA PRE DRŽITEĽOV LIPTOV REGION CARD:
10%  na jedlá a nápoje v  reštaurácii

Kontakt:
Hotel Koliba Gréta***
Liptovská Sielnica 270, 032 23 Liptovská Sielnica
+421 911 897  078, kolibagreta@kolibagreta.sk, www.kolibagreta.sk 

34. Salaš Pastierska, Bobrovecká dolina
Salaš Pastierska je príkladom salašníctva, pastierstva a chovu oviec, ktorý má
na Liptove dlhú tradíciu. Nachádza sa v Bobroveckej doline v nadmorskej
výške cca 650 m n. m., kde sú vytvorené priaznivé podmienky pre chov oviec

s mliečnou produkciou. 
Skutočný salaš pod vr-
cholmi Západných Tatier –
voľné pasenie, ručné doje-
nie, výroba tradičných
salašníckych špecialít z
ovčieho mlieka (čerstvý
ovčí syr, údený ovčí syr,
ovčia bryndza, žinčica) 
a následný predaj v kolibe.
Okrem toho darčekové
predmety so salašníckou
tematikou pre malých 
i veľkých. 
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36. Salaš Žiar
Tam, kde ráno slnko vychádza spod Baranca, tam v diaľke učupený v objatí
mohutných vrchov a rozkvitnutých lúk, tam, kde sa čas dokáže zastaviť, tam
v diaľke prebúdza sa každé ráno náš Salaš. Príďte a nechajte sa zlákať chuťou,
farbou i vôňou nášho krásneho regiónu Liptova.
Pochutnajte si na ľudových jedlách inšpirovaných životom valachov 
a vyskúšajte tradičné výrobky z ovčieho mlieka. Keď už sa usadíte, nezabud-
nite sa potužiť niečím ostrým na zahriatie, najlepšie „hriatym so škvarkami“,
doprajte si fajnotky nášho šéfkuchára a pre mlsné jazýčky máme
pripravené sladké maškrty.

Kontakt:
Salaš Žiar
Žiarska dolina 378, 032 05 Žiar 
+421 915 461  363, info@salas-ziar.sk, www.salas-ziar.sk 

37. Koliba 77, Martin
Koliba 77 sa nachádza na hlavnom ťahu Žilina-Martin na hranici miest
Vrútky/Martin v údolí Malej Fatry. Ponúka tradičnú slovenskú kuchyňu od
bryndzových halušiek cez šúľance až po domáci chlieb, posúchy, pagáče 
a buchty.

Kontakt:
Francúzskych partizánov,
036 01 Martin
+421 908 926 510
zrub1@azet.sk

38. Ekofarma Sklené
Ekofarma v Sklenom sa nachádza neďaleko Turčianskych Teplíc a je re-
gistrovaná v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby. Ekofarma
ponúka teľacie a jahňacie mäso, morky, klobásy, slanina a paštéty. Nákup
produktov z dvora je možný od októbra do apríla, len po predchádzajúcej do-
hode. V rámci agroturizmu ponúka ekofarma aj vychádzky na koňoch v oko-
litej prírode, taktiež vo vopred dohodnutom termíne.

Kontakt:
Ekofarma Sklené 356
Ing. Boris Baláž: +421 904 179 942
Miroslava Balážová: +421 904 980 193
ekofarmabalaz@ekofarmabalaz.sk

39. Farma a Penzión Gejdák, Ružomberok
Penzión Gejdák sa nachádza v srdci Liptova bohatého na prírodné krásy 
a historické pamiatky. Blízke okolie ponúka množstvo atrakcií: aquapark –
Tatralandia, termálne kúpalisko – Bešeňová, vodná nádrž Liptovská Mara,
turistika a podľa záujmu množstvo hradov, múzeí, jaskýň... Veľmi zaujímavou
atrakciou v tesnej blízkosti penziónu je dedinka Vlkolínec – zapísaná do zoz-
namu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V zimnom období môžete
navštíviť lyžiarske strediská v blízkom okolí.
Ponuka: reštaurácia – jedlá z ovčieho mäsa, bryndze, syra, jedálny lístok 
obsahuje pestrú ponuku jedál, grilovanie, ubytovanie, jazdectvo a minizoo,
športoviská (futbal, tenis, basketball), zábavné centrum (bowling, biliard,
šipky), wellness (bazén, vírivka, sauny).

Kontakt:
Farma Gejdák
Penzión Gejdák, Cesta na Vlkolínec, 034 01 Ružomberok
+421 44 432 02 97
info@penziongejdak.sk, www.gejdak.sk
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oZ Bačova cesta
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 903 809 889
oz.bacovacesta@gmail.com
www.bacovacesta.sk

... ovečka, ovečka, trojaký úžitok...
Hlavným cieľom OZ Bačova cesta je propagácia salašníctva ako kultúrneho
dedičstva našich predkov. Každý rok naši členovia pravidelne organizujú
slávnostné otvorenie salašníckej sezóny na svojich salašoch a penziónoch.
Počas celej salašníckej sezóny od mája do októbra môžu návštevníci ochutnať
tradičné ovčiarske výrobky (syr, žinčica, bryndza, baraní guláš, jahňací guláš),
tradičné regionálne gastronomické špeciality Liptova, Turca a Považia a spoz-
nať ovčiarsku kultúru a ovčiarsku architektúru. 
OZ Bačova cesta Vás srdečne pozýva na návštevu našich salašov a penziónov
spoznať chute a vône slovenského salašníctva...

Ing. Ľudovít Urbanovský 
predseda OZ Bačova cesta

Členovia OZ Bačova cesta:

40. Ovčiarske múzeum, Liptovský Hrádok

Múzeum spravuje jedinečný špecializovaný zbierkový fond z územia celého
Slovenska, ktorý obsahuje kolekcie originálnych a pôvodných odevov
ovčiarov, charakteristických odevných doplnkov a artefaktov  ovčiarskeho po-
volania, ako sú kapsy, opasky, spínadlá a šperky, valašky, palice, atď.  Ďalej
je to kolekcia črpákov a bačovského riadu, ľudových hudobných nástrojov,
figurálnych plastík a betlehemov. 

Kontakt:
Ovčiarske Múzeum Liptovský Hrádok
Partizánska 153, Liptovský Hrádok, +421 44 522 24 85
info@ovciarskemuzeum.sk, www.ovciarskemuzeum.sk
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ŽILINA

Členovia OZ Bačova cesta:
Salaš Pastierska v Bobroveckej doline
Salaš Bobrovník
Salaš Lúžňan
Salaš Turčianske Kľačany
Penzión Gejdák Ružomberok
Sokolovňa Liptovský Hrádok
Salaš Pružina
Salaš Papradno
Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku

1. Salaš Pružina
2. Salaš a Koliba, Agropenzión Grunt, Papradno
3. Ovčia farma, Fačkov
4. Farma Bardy, Jasenové
5. Gazdovský dvor Turčianske Kľačany
6. Salaš Sučany
7. Salaš Revolta, Kremnické Bane
8. Farma Prístavky, Stránske
9. Penzión Mlynárka, Rajecké Teplice

10. Salaš, Lietavská Svinná
11. Terchovská koliba, Hotel Diery***, Terchová
12. Reštaurácia Jánošíkova koliba, Terchová
13. Koliba Starý dvor, Vrátna, Terchová
14. Koliba Hotela Rozsutec, Vrátna, Terchová
15. Ovčia farma, Ing. Miroslav Lupták, Pokryváč
16. Salaš Zázrivá
17. Gazdovský dvor – salašníctvo, Novoť
18. Salaš u Štefana, Rabčice
19. Koliba u Kuba, Ski Zábava Hruštín 
20. Penzión Koliba, Dolný Kubín
21. Koliba JOSU, Zuberec 
22. Šindľovec, Zverovka, Zuberec
23. Koliba Holica, Zuberec
24. Penzión u Michala, Zuberec 
25. Drevenica Jánošíkov dvor, Zázrivá
26. Oravský zrub, Nižná 
27. Salaš Ostražica, Nižná
28. Koliba pod Roháčmi, Zuberec
29. Koliba u dobrého pastiera, Ružomberok
30. Salaš Krajinka, Ružomberok
31. Salaš LÚŽŇAN, Liptovská Lužná
32. Reštaurácia Strachanovka – Jánska koliba, Liptovský Ján
33. Reštaurácia Koliba Gréta, Liptovská Sielnica
34. Salaš Pastierska, Bobrovecká dolina
35. Salaš Bobrovník
36. Salaš Žiar
37. Koliba 77, Martin
38. Ekofarma Sklené
39. Farma a Penzión Gejdák, Ružomberok
40. Ovčiarske múzeum, Liptovský Hrádok
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