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História chovu oviec na Slovensku
Chov oviec bol považovaný za jednu zo základných zložiek poľno-
hospodárskej výroby už od praveku. Rapídny nárast chovu oviec
nastal v rozpätí 14. – 17. storočia, kedy sa pozdĺž Karpatského ob-
lúka šírila kolonizácia na Valaskom práve, ktorá zasiahla aj horské
a podhorské regióny Slovenska. Na Slovensko valasi priniesli salaš-
nícky spôsob chovu oviec a s ním súvisiacu živočíšnu výrobu – spra-
covanie mlieka, ktorá výrazne ovplyvnila spôsob života ľudí a ľudovú
kultúru. Nové prvky vsiakli do hudobného i tanečného folklóru a to
v podobe mnohých valaských piesní a tancov, z ktorých za najzná-
mejší možno považovať rozhodne odzemok. Dokonca i samotné pa-
stierske koliby sú dokladom a charakteristickým znakom karpat-
ského salašníctva na našom území.

Na Orave a Liptove sa salašníctvo rozšírilo v 16. a 17. storočí,
kedy boli liptovské i oravské hole pretkané salašmi a tisíckami oviec.
Výroba bryndze 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 ďalej
až priamo do Viedne. 

Valaská kolonizácia nepriniesla na Slovensko len nové plemeno
oviec – valašku, a nový, hôľny spôsob pasenia, ale taktiež pod jej
vplyvom začalo dochádzať k zmenám v spôsobe života ľudí. K do-
vtedy prevládajúcemu chovu na mäso s valaškou pribudla produk-
cia 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 súken-
ného 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 bryn-
dze či syra sa stali natoľko obľúbenými, že ich tunajšie obyvateľstvo
začalo považovať za symbol slovenskej národnej kuchyne. Za ty-
pickú slovenskú špecialitu sa považuje bryndza. Za najkvalitnejšiu
sa považuje práve bryndza liptovská, ktorej kvalita sa dávala do sú-
visu s vynikajúcimi pasienkami. Výnimočnosť našich syrov a bryn-
dze je fakt, že v  žiadnej inej z  krajín zasiahnutých valaskou
kolonizáciou nedosiahla ich výroba takú technologickú úroveň ako
práve na našom území.

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 spra-
covanie 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. Dojenie trvalo prie-
merne dve hodiny, jeho dĺžka závidela od počtu oviec a od ich doji-
vosti. Jeden ovčiar podojil priemerne osemdesiat oviec.

V letnom období sa ovce vyháňali z košiara medzi piatou a šies-
tou hodinou. Snažili sa odísť na pastvu čo najskôr, aby dopoludňaj-
šie pasenie trvalo aspoň päť hodín. Dopoludňajšie práce na salaši
pozostávali najmä zo spracovania nadojeného mlieka, poludňajší
odpočinok trval približne dve hodiny. Obedňajšie dojenie sa začínalo
okolo pol druhej. Popoludní sa zopakoval celý dopoludňajší program
prác okolo koliby. Určení valasi ihneď po dojení odchádzali so stá-
dom 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. 

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 iné hospodárske zvieratá nespásajú. Pri pasení sa uprednost-
ňovali miesta suché, na výslní, pasenie na mokrých lúkach sa po-
važovalo za škodlivé. 

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 ne-
dele. Zvyčajne bol len jeden deň na salaši sviatočný, a to na Jána,
keď bývala valaská hostina. Na hostinu prichádzali aj rodinní prí-
slušníci pastierov, salašník, prípadne ďalší funkcionári spolku. Va-
laská hostina bola príležitosťou, kedy sa pastieri lepšie najedli, vypili
si a zabavili sa. Tancovali odzemok, spievali valaské piesne, hrali na
gajdách a píšťalách.

Ako sa spracovávala ovčia vlna
Chov oviec v stredoveku sa orientoval predovšetkým na vlnu a pro-
dukciu mäsa. Uprednostňovali chov oviec valašiek pre ich prispô-
sobivosť drsným klimatickým podmienkam. Vlna oviec bola menej
kvalitná, bola hrubšia a dlhá, čím však dobre ochránila telo zvieraťa
pred nepriazňou počasia. Na Liptove sa v minulosti uprednostňovali
ovce čiernej farby. Čierne súkno sa celkovo viac cenilo medzi vte-
dajšími 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. Valasi ovce
pred strihaním „vykúpali“, čo znamenalo, že ich niekoľkokrát prehnali
cez tečúcu vodu. Ovčia vlna predstavovala oddávna významný prí-
rodný materiál na domácku výrobu odevu a obuvi. Domáckemu
spracovaniu vlny sa venovali ženy, ktoré ju pred spracovaním zbavili
hrubých nečistôt, potom prali a sušili. Spracovanú vlnu ručne priadli.
Zo spradených vlnených nití tkali domáckym spôsobom na tradič-

ných drevených krosnách vlnenú tkaninu. Získané „valaské súkno“
sa v domácnostiach využívalo na šitie odevných súčastí, najmä
mužských súkenných nohavíc, haleny, ale aj na šitie obuvi, súken-
ných kapcov.

Ako sa na salaši jedlo
V Liptove za hlavný zdroj letnej obživy ovčiarov možno považovať
mliečne výrobky a z nich najmä žinčicu. Žinčica, ako potrava mimo-
riadne výživná, mala v stravovaní ovčiarov všestranné použitie. Po-
užívala 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 po-
dobne. Ovčiari využívali potraviny trvalejšieho charakteru, ako
údené baranie a  bravčové mäso, slanina, zemiaky, múka, masť
a podobne. Najdôležitejšou a najžiadanejšou potravou pre pastierov
bol chlieb, ktorý im nosili gazdovia. Na salašoch hlavné jedlo ob-
vykle varil bača. Boli to najčastejšie halušky s bryndzou alebo aj
inými posýpkami – tvarohom, makom. Ďalej zemiaky, strukoviny,
krúpy. 

Ovčí syr v ľudovej strave
Ovčí syr mal veľký význam v ľudovej strave.

Chovatelia oviec si z neho podomácky
pripravovali bryndzu. Čerstvú bryn-
dzu natlačili do drevených súdkov

a aby dlhšie vydržala, vrch zaliali roz-
topenou bravčovou masťou, maslom, alebo

ju konzervovali pridaním liehu, či zaúdili. Bryndza sa
konzumovala ako príloha ku chlebu na raňajky, brali si ju so sebou
aj chlapi, ktorí odchádzali na celý deň do hory, prípadne na týžd-
ňovky. 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. Jedli sa tiež suché va-
rené zemiaky posypané bryndzou alebo chudobná polievka
„mrvienka“. Možno ju považovať za produkt ľudovej stravy chudob-
ných baníckych oblastí, tiež bola obľúbenou potravou ľudí, ktorí si ju
nosili na lúky k senným prácam.

Bryndza
Tento unikátny prírodný patent zacho-
váva všetky hodnoty ovčieho mlieka,
probiotiká, vitamíny a minerály a blaho-
darne 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 nielen u nás, ale aj vo svete.



Koliba na Vršku, Bytča
Koliba sa nachádza v Bytči v smere na  Makov. Popri nej vedie aj cyklo-
trasa, takže stojí za to najesť sa a oddýchnuť si práve v Kolibe na Vršku.
Rodinná reštaurácia ponúka tradičné jedlá v trendovom prevedení. Su-
roviny jedál sú starostlivo vyberané s ohľadom na tradičné receptúry
prispôsobené nádychu modernej gastronómie. Samozrejme v ponuke
jedál nechýbajú ani bryndzové halušky, pirohy, strapačky, makové šú-
ľance v modernom šate.
www.navrsku.sk
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Koliba pod Skalami, Súľov
Na bývalej panskej lúke pod masívom Súľovských skál vyrástla Koliba
pod Skalami, ktorá je ideálnym miestom pre zastavenie turistov.
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Salaš Kľak, Fačkovské sedlo, Fačkov
V nádhernej prírode Fačkovského sedla, hneď vedľa  lyžiarskeho stre-
diska, sa nachádza reštaurácia Salaš Kľak. Ochutnať môžete jedlá zo
slovenskej kuchyne. Reštaurácia varí tradičné recepty z lokálnych su-
rovín. Na jedálnom lístku nájdete salašnícke dobroty ako napríklad
bryndzové halušky, gazdovské halušky, strapačky i pirohy. 
www.skiarena-fackovskesedlo.sk
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Farma Bardy, Jasenové
Malá rodinná farma, nachádzajúca sa 4 km od Rajeckých Teplíc, sa ve-
nuje chovu kôz a  mäsových plemien hovädzieho dobytka. Ponúkajú
takmer 30 druhov finálnych kozích produktov. Vyrábajú široký sortiment
čerstvých a zrejúcich syrov, tvaroh, riccotu a ochutene syrové nátierky.
Hlavným cieľom farmy je, aby sa chutné a zdravé kozie výrobky stali
dostupnou súčasťou jedálnička spotrebiteľa. Nájdete tu i reštauráciu,
kde v jedálnom lístku dominujú vlastné produkty farmy – hovädzie
mäso, ryby a mliečne produkty. Kým sa jedlo pripraví, môžete si obzrieť
farmu alebo posedieť pri rieke. V areáli si môžete po telefonickej rezer-
vácii zajazdiť na poníkovi alebo koni, v rybníku chytať ryby alebo využiť
ohnisko na rodinnú opekačku. 
www.farmabardy.sk
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Penzión Mlynárka, Rajecké Teplice
Štýlová drevenica s reštauráciou slovenskej tradičnej kuchyne sa na-
chádza v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu na Rajec. Nechýbajú
tu halušky, pirohy a šúľance podľa receptov starých materí.
www.mlynarka.sk
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Farma Prístavky, Stránske 
Farma rodinného charakteru leží 1,5 km za Rajeckými Teplicami v smere
na Kunerad po ľavej strane cesty. Všetci, ktorí majú blízko k prírode a k
zvieratám, si čas na farme zaručene užijú. Na farme žijú najmä kone a
kozy, ale aj prasiatka, kravy, zajace, kačky, sliepky, ovce a ďalšie zvieratá.
Kto by si nechcel zajazdiť na koni, previezť sa na koči, vyblázniť sa na
lúke alebo na rodeo býkovi alebo sa zahrať na detskom ihrisku? To všetko
si môžete na farme vyskúšať. Počas leta je pre návštevníkov otvorená
kaviareň a farma ponúka aj ubytovanie v mobilnom domčeku. Zakúpiť si
tu môžete vajcia a čerstvé kozie mlieko, na objednávku kozí syr.
www.pristavky.weebly.com
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Smreková koliba, Žilina
Na sídlisku Solinky v Žiline sa nachádza útulná reštaurácia Smreková
Koliba. Vkusne zariadená reštaurácia na ľudovú nôtu ako u „babičky“
vo vás vzbudí pocit domova. Ponúka široký výber slovenských špecialít –
halušky, zabíjačku, pečené kolená, rebrá a iné.
www.smrekovakoliba.sk
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Koliba Panoráma, Nezbudská Lúčka
Koliba sa pýši krásnym výhľadom na panorámu Malej Fatry, pretože sa
nachádza na kopci oproti hradu Strečno v  obci Nezbudská Lúčka, 
15 km od Žiliny. Jedálny lístok reštaurácie ponúka bryndzové halušky,
pirohy a ďalšie salašnícke pochúťky. Návštevu koliby ocenia okrem mi-
lovníkov slovenských špecialít najmä deti, ktoré sa tu môžu do sýtosti
zabaviť. Obzrieť si môžete aj domáce zvieratá. Najväčším lákadlom je
atrakcia Rozprávkový les, v čarovnom svete rozprávok môžete s deťmi
stretnúť Šípkovú Ruženku, deduška Večerníčka, Tri prasiatka a množstvo
ďalších rozprávkových bytostí. 
www.panoramapark.sk
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Jánošíkova koliba, Terchová
Po príjemne strávených chvíľach vo Vrátnej doline navštívte štýlovo 
a útulne zariadenú reštauráciu Jánošíková koliba v Terchovej. Zo širokej
ponuky tradičných jedál z regiónu si vyberie každý. Na jedálnom lístku
nájdete bryndzové halušky, pirohy, strapačky, bohatý výber mäsitých,
bezmäsitých i múčnych jedál, nealko nápoje, dobré pivo, lahodnú kávu.
www.janosikovakoliba.com
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Koliba Starý dvor, Terchová – Vrátna
V srdci národného parku Malá Fatra, vo Vrátnej doline, sa nachádza
typická slovenská reštaurácia Koliba Starý dvor. Po náročnej turistike
krásnymi hrebeňmi Malej Fatry alebo v zime po lyžovačke si môžete
oddýchnuť v príjemnom prostredí reštaurácie, kde na vás čakajú slo-
venské špeciality a príjemná obsluha. Rodiny s deťmi ocenia detský
park.
www.kolibavratna.sk
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Koliba pod Rozsutcom, Terchová – Štefanová
Koliba pod Rozsutcom sa nachádza v Terchovej vo Vrátnej doline. Je to
typická Terchovská koliba, v ktorej sa podáva tradičné jedlo a nápoje.
Po turistike na Veľký Rozsutec dobre padne vychladené pivo na terase
koliby. Fatranskú parenú buchtu, fazuľovicu, strapačky či halušky určite
neodmietnite, jedlá sú pripravované z čerstvých surovín. Koliba sa na-
chádza v tesnej blízkosti Chaty pod Lampášom.

10

Jánošíkova valaška, Terchová
Reštaurácia, ktorá je súčasťou penziónu, sa nachádza v rodisku nášho
Juraja Jánošíka, 3 km od centra Terchovej. Reštaurácia je zariadená
v ľudovom tradičnom štýle a návštevníkom ponúka jedlá tradičnej slo-
venskej kuchyne ako pravé zemiakové bryndzové halušky či strapačky,
no nechýba ani široká ponuka mäsitých jedál.
www.penzion-terchova.sk
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Penzión Zbojník, Terchová 

Haluškáreň, Terchová

Salaš Lietavská Svinná

Ovčia farma vo Fačkove

MiMO ŽiLiNSKý KRAJ

Salaš Pružina www.salaspruzina.sk

Salaš a Koliba Papradno, Agropenzión Grunt
www.penziongrunt.sk
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Penzión Mária, Korňa
Štýlový penzión neďaleko mariánskeho pútnického miesta Živčáková.
Súčasťou areálu je rybník so pstruhmi (ktoré si na terase hostia môžu
grilovať či opiecť), domáce domáce zvieratá – mačky, kravičky, kone,
psy... Reštaurácia ponúka tradičnú slovenskú kuchyňu. Pre skupiny je
prístupný aj poľovnícky salónik.
www.penzionmariakorna.sk
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Farma UNI-CON, Raková
Farma má v ponuke všetky druhy chovných zvierat, okrem kôz. Popri
hovädzom dobytku sa zameriava aj na ovce a jahňatá. Farma má
vlastnú výrobu ovčích produktov, ponúka bryndzu, ovčí syr aj žinčicu,
taktiež výrobky z kravského mlieka. 
www.uniconkysuce.sk
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Terchovská koliba – Hotel Diery***, Terchová
Koliba v  štýlovom prostredí s  príjemnou ľudovou muzikou, pozornou
obsluhou a  najmä výbornou poctivou kuchyňou. Vychýrená domáca
kuchyňa v terchovskej reštaurácii je založená na poctivých a čerstvých
surovinách ako aj na tradičnej príprave podľa starých receptov. Halušky
z prášku či pirohy z polotovaru tu nikdy nenájdete. Môžete navštíviť aj
Besiedku Diery – tradičnú kolibovú krčmu s čapovanými nápojmi. Sú-
časťou Koliby je i veľký detský kútik, ako aj vonkajšie detské ihrisko.
www.hotel-diery.sk
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Salaš Syrex, Zázrivá
Ak máte cestu okolo, zastavte sa a doprajte si tradičný slovenský obed,
pozrite si na vlastné oči výrobu syrových produktov a zblízka si obzrite
domáce zvieratá, ktoré sa nachádzajú oproti salašu. V predajni domá-
cich produktov si môžete zakúpiť domáce salašnícke produkty. Koliba
poskytuje ubytovanie v krásnom prostredí pod Malým Rozsutcom.
www.syrex.sk
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Hotel Marlene****, Oščadnica
Nádherný hotel v  drevenom prevedení v  štýle koliby sa nachádza 
v malebnom prostredí obce Oščadnica. Je situovaný 1,5 km od lyžiar-
skeho strediska Snowparadise Veľká Rača. Reštaurácia vyniká svojou
špičkovou kuchyňou a skvelou obsluhou, ponúka bohatý výber jedál.
Príďte ochutnať osvedčenú klasiku, tradičné špeciality z Kysúc, či mo-
dernú gastronómiu. Pre deti je k dispozícii detský kútik.
www.hotel.marlene.sk

20

Kysucká koliba, Oščadnica
Koliba je súčasťou areálu Rodinka Resort. Jedálny lístok sa nezakladá
na množstve položiek, ale skôr na sezónnom obmieňaní. Polotovary tu
nenájdete, všetko jedlo je práca kuchárov. Koliba dbá na to, aby potra-
viny boli vždy čerstvé, a pokiaľ je to čo i len trochu možné, boli z regiónu.
Po dobrom jedle si môžete zahrať bowling alebo biliard.
www.kysuckakoliba.sk
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Koliba u Kuba, SKI Zábava Hruštín
Útulná reštaurácia sa nachádza v  lyžiarskom stredisku Ski Zábava
Hruštín vzdialenom 17 km od Dolného Kubína. Po zimnej lyžovačke
alebo letnej turistike si môžete v  krásnom prostredí pochutiť na tradič-
ných jedlách slovenskej kuchyne, no nechýbajú ani štandardné jedlá.
leto.skizabava.sk

26

Koliba pod Lampášom, Oravský Podzámok
Koliba sa nachádza v malebnom prostredí obce Oravský Podzámok,
pod Oravským hradom v  blízkosti parkoviska. Po návšteve hradu si
môžete prísť oddýchnuť a ochutnať tradičné slovenské špeciality. 
www.kolibapodlampasom.sk

25

Penzión Koliba**, Dolný Kubín
Pamätáte sa ešte na čas rozprávok? „Kde bolo tam bolo…, za siedmimi
horami, za siedmimi dolami...“ Tých, ktorým tieto slová niečo hovoria, za-
ručenie očarí Rozprávková dedinka, ktorej objekty sú inšpirované rozpráv-
kami. Súčasťou areálu je aj koliba, ktorá ponúka tradičnú gastronómiu.
www.penzionkoliba.sk

24

Drevenica Jánošíkov dvor, Zázrivá
Drevenica situovaná v Zázrivej v smere na Terchovú ponúka pohodlie,
útulnosť a  pohostinnosť. Drevené plastiky a rôzne dobové predmety
zobrazujú život najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka.
Reštaurácia ponúka príjemné posedenie, menu je zostavené z tradič-
ných slovenských jedál a vybrať si môžete aj zo špeciálnej ponuky. 
www.janosikovdvor.sk
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Zbojnícka koliba, Oravská Jasenica
Ak chcete trošku spomaliť, vydať sa na výlet do minulosti plnej folklóru,
tradícií a  dobrého jedla, navštívte Oravskú Jasenicu pri Námestove.
Nájdete tu tradičnú slovenskú reštauráciu s  kvalitnými slovenskými
špecialitami. V okolí koliby sa pre deti nachádza mini zoo s hospodár-
skymi zvieratami.
www.zbojnickakoliba.eu

28

Salaš Orava, Námestovo
ideálne miesto, kde môžete stráviť čas i s najmenšími, sa nachádza na
brehu Oravskej priehrady. Reštaurácia s  dlhou tradíciou bola v  roku
2002 zrekonštruovaná. Ponúka širokú škálu jedál tradičnej slovenskej
kuchyne ako napríklad bryndzové halušky, varené údené koleno, typickú
slovenskú zabíjačku či strapačky s kapustou. Pre najmenších je k dis-
pozícii detské ihrisko. Po dobrom jedle padne vhod prechádzka po okolí
Oravskej priehrady.
www.salasorava.sk
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Koliba Klin
Koliba v štýle tradičnej drevenej architektúry ponúka príjemné posedenie
a chutnú gastronómiu. Konajú sa tu folklórne posedenia i tanečné zá-
bavy. Pripravujú sa tu rôzne druhy jedál ako pečená kolená, či rebrá,
bryndzové halušky, no na jedálnom lístku nájdete i taliansku pizzu. Pre
deti je tu detské ihrisko, v lete je tu možnosť grilovania.
www.kolibaklin.sk
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Gazdovský dvor – salašníctvo, Novoť
Agroturistický areál sa nachádza v krásnom prostredí v dedine Novoť
v  severozápadnej časti Oravy. Súčasťou rekreačného strediska je aj
gazdovský dvor s ochutnávkou syrových výrobkov.
www.agropenzionab.info
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Oravský zrub, Nižná
Penzión postavený tradičnou zrubovou technológiou typickou pre orav-
ský región sa nachádza v obci Nižná, priamo pod vrchom Ostražnica.
Oravský zrub zariadený masívnym atypickým dreveným interiérom po-
núka typickú slovenskú stravu a príjemné posedenie pri krbe.
www.oravskyzrub.sk

34Salaš 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 zaujímavú tradičnú kuchyňu – moskole, ktoré si môžete upiecť
spolu s domácimi, so škvarkami, bryndzou alebo čučoriedkovým dže-
mom. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať salaš.
www.salasustefana.sk

32

Salaš Ostražica, Nižná
Salaš sa nachádza v obci Nižná, 6 km od mesta Tvrdošín. ide o tradičnú
reštauráciu zariadenú v ľudovom štýle. Kuchyňa ponúka domáce jedlá,
charakteristické pre túto oblasť. Pripravené sú na základe originálnych
receptov oravských babičiek. 
www.salas-ostrazica.com

33Koliba Poľana, Oravská Polhora
Kolibu nájdete v najsevernejšej obci Slovenska. Starostlivo vybraný je-
dálny lístok ponúka jedlá slovenskej kuchyne, ale aj iných špecialít. Te-
rasa koliby je vybavená detským ihriskom. Oravská Polhora je vyhľa-
dávanou turistickou lokalitou, okrem krásnej oravskej prírody tu nájdete
unikátny slaný minerálny prameň jódovo-brómovej vody v obecnej časti
Slaná voda, kde si môžete vodu i nabrať.
www.kolibapolana.sk
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Koliba pod Roháčmi, Zuberec
Koliba sa nachádza v  krásnom, tichom prostredí pri Múzeu oravskej
dediny, 3 km od Zuberca. Návštevníkom Západných Tatier ponúka  špe-
ciality oravskej kuchyne.
www.kolibapodrohacmi.eu

36

Goralská koliba, Mútne

Penzión u Michala, Zuberec www.michal.sk

Ovčia farma, Ing. Miroslav Lupták, Pokryváč
www.ovciafarma.sk

38
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Koliba JOSU, Zuberec
Koliba bola postavená v duchu tradičnej ľudovej architektúry ľudu se-
vernej Oravy. Nachádza sa v strede dediny Zuberec. V neopakovateľnej
atmosfére za zvuku tónov ľudovej hudby zo Zuberca ochutnáte kuli-
nárske špeciality a nápoje z regiónu, doplnené o „klasickú“ ponuku je-
dálneho lístka koliby.
www.kolibajosu.sk
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Penzión Šindľovec, Zuberec
Príjemné horské prostredie penziónu je ideálnym miestom  na relax 
a odpočinok. Rodinná atmosféra, domáca kuchyňa a prírodné materiály
interiéru poskytujú návštevníkom  jedinečný zážitok počas dovolenky,
či už sa rozhodnú navštíviť Roháče počas zimných alebo letných me-
siacov.
www.sindlovec.sk
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Koliby U dobrého pastiera, Ružomberok
Neďaleko Ružomberka, na začiatku Čutkovskej doliny, sa nachádza
drevená dedina U dobrého pastiera. Krásne drevené stavby a koncepčne
vyberaný účel ich využitia vytvárajú príjemné prostredie pre oddych
v duchu starej tradičnej drevenej dediny. Areál ponúka množstvo príle-
žitostí na vyžitie spojených s rôznymi službami, predovšetkým reštau-
račné a ubytovacie služby. V areáli sa nachádza predajňa s darčekovými
predmetmi a  regionálnymi výrobkami, pekáreň s  domácim pečivom,
syráreň s tradičnými syrovými špecialitami, či gazdovský dvor s domá-
cimi zvieratami. Pri prechádzke narazíte aj na chovný rybník pre pstruhy.
Drevenice, kaplnku a humno dopĺňa studňa, prekryté ohnisko či prameň
vody s drevenou strieškou a oproti na lúke sa pasú ovce. Nad tým všet-
kým, len niekoľko krokov po chodníčku stojí drevený kríž. Hneď v blízkosti
začína náučný chodník Čutkovskou dolinou. V  tesnej blízkosti sa na-
chádza areál pre rodiny s deťmi Obrovo.
Stará koliba je postavená z prírodných stavebných materiálov, kameň
a drevo jej dodáva osobité čaro. Štýlovo a s citom ladený interiér umoc-
ňuje pocit návštevy starej Liptovskej svetlice na dedine u prastarých
rodičov. 
Areál sa postupne rozširuje a  tak ku Starej kolibe pribudla aj koliba
Richtárka, ktorá hrdo napĺňa svoje poslanie a prináša atmosféru štýlovej
starej kuchyne z liptovskej drevenice. Tradičné jedlo z domácej liptovskej
kuchyne si môžete vychutnať pri praskajúcom dreve v mohutnom ka-
mennom ohnisku. V  jedálnom lístku nechýbajú liptovské bryndzové
špeciality a tradičné domáce jedlá.
Posedenie  pri dobrom pive a na zajedenie podplamenník, to poskytuje
koliba Fatranka. 
www.udobrehopastiera.sk

42Salaš Krajinka, Ružomberok
Salaš Krajinka pri Ružomberku má zachovaný pôvodný ráz a rokmi
osvedčené salašnícke tradície. Reštaurácia je umiestnená v priestoroch
maštale tak, že máte možnosť aj počas konzumácie nazrieť do života
oviec a  jahniat cez veľkú sklenenú stenu. Atmosféra starých bačov
a pastierov je citeľná, zblízka môžete vidieť chov oviec, vrátane ich pa-
senia, dojenia a spracovania ovčieho mlieka tradičným ručným spôso-
bom. Salaš je špecifický tým, že dojenie, spracovanie mlieka a výroba
syrov a bryndze sa deje pod jednou strechou. Nepoužívajú sa tu žiadne
konzervačné látky, čo je v dnešnej dobe veľkou vzácnosťou. V  reštaurácii
môžete ochutnať tradičnú slovenskú kuchyňu. Salaš sa nachádza v prí-
jemnom prostredí, po areáli pobehujú voľne pasúce sa drobné domáce
zvieratá, čo ocenia najmä deti. Môžete si tu zakúpiť aj domáce výrobky,
nachádza sa tu predajňa syrových produktov. Areál je známy vlastnou
pekárňou, kde pečú voňavé buchty a pečivo ako od babičky. 
www.salaskrajinka.sk
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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 Lip-
tovskej 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.

45Koliba Bodega, Ružomberok – Podsuchá
Zažite spojenie romantickej atmosféry drevenej koliby s modernými
službami vysokého štandardu. Príďte si pochutnať na skvelých tradič-
ných slovenských a najmä liptovských špecialitách, ktorým sa určite
nevyrovná žiadna zahraničná kuchyňa. Koliba sa nachádza 10 km
južne od Ružomberka v osade Podsuchá a poskytuje aj ubytovanie.
www.bodega.sk
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Farma Bešeňová, Liptovská Teplá
Z lásky k prírode a z úcty k liptovským tradíciám, pokračujú na farme 
v Bešeňovej v chove oviec a výrobe syra, tak ako to začali ich predkovia
už v roku 1956. Vtedy salaš, neskôr JRD, dnes farma pripravená po-
núknuť skvelé a poctivé výrobky z ovčieho mlieka. Nájdete tu nefalšo-
vané, plnohodnotné syry bez pridania rastlinných tukov, vyrobené podľa
pôvodných receptúr. Okoloidúci, turisti a cyklisti sú vítaní, môžu si prísť
oddýchnuť a načerpať silu z poctivých syrových výrobkov a doplniť zá-
soby vody priamo z prameňa alebo studne. Farma v budúcnosti plánuje
oživiť exteriérovú zónu, dostatočne atraktívnu pre rodiny s deťmi, vy-
budovať nové možnosti pre oddych a relax a navyše v areáli pribudnú
náučné tabule k téme ovčiarstva, pastierstva a minerálnych prameňov.
www.farmabesenova.sk

46

Gothal Koliba Liptov, Liptovská Osada
Ak odbočíte z hlavného ťahu medzi Ružomberkom a Donovalmi v Lip-
tovskej Osade ku Gothalu, určite túto zastávku neoľutujete. Pohodlie 
a čaro okolia si vychutnáte aj vďaka architektúre v drevenom štýle 
s tradičnými ozdobami a ornamentami charakteristickými pre Liptov
v nápaditej kombinácii s modernými interiérovými prvkami. No najviac
si určite pochutnáte na tradičných slovenských špecialitách ako baraní
guláš, jelení steak so zelerovým pyré, teľacie líčka so zemiakovou kašou,
pečený diviak s červenou kapustou, strapačky s jahňacím mäsom, ze-
miakové šúľance s makom či dukátové buchtičky s vanilkovým krémom.
www.gothal.sk
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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  Archeoskanzen Havránok,
Prosiecku a  Kvačiansku dolinu, Aquapark Tatralandia, Vodný park 
Bešeňová a mnoho ďalších atraktivít.

48 Koliba Gréta, Liptovská Sielnica
Koliba sa nachádza v nádhernej scenérii Západných Tatier priamo na
brehu Liptovskej Mary. Má príjemnú terasu s nádherným výhľadom na
priehradu. Tradičnú liptovskú kuchyňu starých materí môžete ochutnať
v  štýlovej reštaurácii s  krbom. Pri kolibe sa nachádza veľké detské
ihrisko. V lete funguje požičovňa na vodné športy a bicykle. Koliba je
zároveň hotelom a poskytuje ubytovanie.
www.kolibagreta.sk

50

Koliba v Sojka resort, Malatíny 
V tichej dedinke Malatíny na Liptove sa nachádza Sojka resort, ktorý
ponúka rôzne typy ubytovania. Hotel Sojka nie je ten druh hotela, aký
by ste očakávali. Pozostáva z viacerých budov v tradičnom štýle, ktoré
sú citlivo umiestnené v pekne upravenej záhrade. V areáli sa nachádza
aj reštaurácia zariadená v štýle slovenskej koliby. Pozostáva z reštau-
račnej časti s kapacitou, zimnej záhrady a vonkajšej terasy. Kuchyňa varí
z kvalitných surovín tradičné slovenské jedlá, sezónne špeciálne menu
a taktiež aj medzinárodné jedlá.
www.sojka.eu

49

Koliba Bešeňovka, Bešeňová
Koliba Bešeňovka sa nachádza necelý kilometer od Vodného parku 
Bešeňová. Krásny interiér koliby očarí každého návštevníka. Koliba
okrem tradičnej slovenskej gastronómie ponúka ubytovanie. Deti ocenia
vonkajšie detské ihrisko.
www.besenovka.sk
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Salaš Žiar, Žiarska dolina, Žiar
V diaľke učupený v objatí mohutných vrchov a rozkvitnutých lúk, tam,
kde sa čas dokáže zastaviť, tam sa nachádza Salaš Žiar. Pochutnajte
si  na ľudových jedlách inšpirovaných životom valachov a vyskúšajte
tradičné výrobky z ovčieho mlieka. Keď už sa usadíte, nezabudnite sa
potužiť niečím ostrým na zahriatie, najlepšie „hriatym so škvarkami“,
doprajte si fajnotky šéfkuchára či  sladké maškrty pre mlsné jazýčky.
Pre deti sú k dispozícii detské preliezky.
www.salas-ziar.sk

54

Salaš Pastierska, Bobrovec
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 pod-
mienky pre chov oviec s mliečnou produkciou. Skutočný salaš pod
vrcholmi Západných Tatier, kde sa vykonáva voľné pasenie, ručné do-
jenie, výroba tradičných salašníckych špecialít z ovčieho mlieka a ná-
sledný predaj v kolibe. Okrem toho tu nájdete darčekové predmety so
salašníckou tematikou pre malých i veľkých. Na objednávku tiež tradičné
jedlá z jahňaciny a baraniny. Deti sa môžu tešiť na jazdenie na koníkoch.
Salašnícka sezóna začína v apríli a končí v októbri. Predaj syra a žinčice
na salaši je zahájený 1. mája.
www.ppsbobrovec.sk

52

Salaš Beniky, Liptovské Beharovce
Salaš Beniky sa nachádza v katastri obce Liptovské Behárovce, kon-
krétne v časti Beniky. Zaoberá sa tradičným chovom oviec a spracova-
ním surového ovčieho mlieka bez pasterizácie. Ponúka kvalitné výrobky
z pravého ovčieho mlieka, čerstvý syr, údený syr, bryndzu a žinčicu.
www.salasbeniky.sk

51

Koliba Holica, Huty
Ak prechádzate z Oravy na Liptov alebo opačne, určite neobíďte kolibu
pri dedinke Huty, ktorá sa nachádza na rozhraní regiónov. Návštevníci
môžu ochutnať tradičnú slovenskú kuchyňu a grilované špeciality z ka-
menného ohniska. Drevená koliba je zariadená útulne a navodzuje pocit
hrejivého rodinného tepla. 
www.kolibaholica.sk
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Koliba Bystrina, Demänovská dolina
Koliba je súčasťou areálu Bystrina resort, nachádzajúca sa v tichom
prostredí uprostred prírody na začiatku Demänovskej doliny. Pochutnať
si môžete na mäsových špecialitách, čerstvom pstruhu, bryndzových
haluškách či pirohoch a domácej štrúdli. Počas letnej sezóny je k dis-
pozícii letná terasa a pre deti je v areáli prístupné detské ihrisko.
www.bystrinaresort.sk

57Koliba Kožiar, Žiarska dolina, Žiar
Pravá koliba z rúk slovenských tesárov a pravá vôňa dreva vytvárajú
nezameniteľnú atmosféru. Koliba sa nachádza v Žiarskej doline v areáli
horského hotela Kožiar pod majestátnymi Vysokými Tatrami. Hotel po-
núka v každom ročnom období nezameniteľnú atmosféru lesnej pohody,
ale aj tradičnú kolibu s výbornou kuchyňou, školiacu miestnosť, štýlový
bar Skala, altánok s ohniskom a útulné malé wellness centrum. Čisté
prostredie hôr, pokoj dolín, ale aj štýlové chatové prostredie vytvoria
perfektnú atmosféru pre každý typ firemnej akcie. Menu zahŕňa tradičné
liptovské jedlá, ale aj špeciality medzinárodnej kuchyne.
www.hotelkoziar.sk

55

Koliba Strachanovka, Liptovský Ján 
Najväčšia tradičná koliba na Liptove, nachádzajúca sa na začiatku Ján-
skej doliny v Liptovskom Jáne. Tradičnú slovenskú kuchyňu obohatenú
o liptovské špeciality môžete ochutnať v útulnej reštaurácii s detským
kútikom a letnou terasou. V letných mesiacoch dobre padne vychladené
pivko alebo káva na terase. Koliba je zároveň hotelom, poskytuje uby-
tovanie v izbách so štýlovým dreveným dizajnom s drevenými trámami. 
www.strachanovka.sk

58
Koliba Tri studničky u Tomášovcov, 
Demänovská dolina
Koliba je štýlová rodinná  slowfood reštaurácia  obklopená prírodou 
s výhľadom na zurčiacu Demänovku. Okrem skvelého jedla z poctivých
kvalitných surovín a domácich receptov ponúka vlastný kolibský pivný
špeciál. Priestor reštaurácie sa stal vyhľadávaným kultúrnym miestom.
Pravidelne sa tu konajú koncerty popredných hudobníkov a často ide 
o veľmi známe mená, ktoré by ste v tak privátnom prostredí nečakali. 
www.kolibatristudnicky.sk
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Farma Východná
Farma Východná je najvyššie položené ekologické hospodárstvo na Lip-
tove (930 m n. m.). Zameriava sa predovšetkým na bio-chov hovädzieho
dobytka a oviec za účelom produkcie mlieka. Vďaka výnimočnej kvalite
mlieka z horskej oblasti Vysokých Tatier ponúka exkluzívne syrové deli-
katesy a lahodné prírodné syry. Okrem produkcie mlieka a mliečnych
výrobkov sa tu pestujú aj liečivé bylinky a drobné ovocie. Počas návštevy
sa budete môcť zážitkovou formou dozvedieť detaily o pestovaní a prí-
prave krmiva pre ovečky a kravy, naživo budete mať možnosť pozorovať
proces kŕmenia, dojenia a starostlivosti o zvieratá, čaká vás kontakt 
s dospelými kravami, ako aj najmladšími teliatkami a ovečkami. Zažiť
dobrodružstvo sa dá aj na konskom chrbte, farma má v ponuke kratšie
aj celodenné výlety.  V  areáli sa nachádza obchod s  čajovňou, kde si
okrem farmárskych výrobkov môžete vychutnať čerstvý bylinkový čaj.
www.farmavychodna.sk
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Areál Kozí vŕšok, ivachnová www.kozivrsok.sk

Ovčiarske múzeum, Liptovský Hrádok 
www.ovciarskemuzeum.sk
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Gazdovský dvor Turčianske Kľačany
Agroturistický komplex leží v krásnom prostredí národného parku Malá
Fatra a spája ekologickú farmu a turistické zariadenie. V areáli sa na-
chádza salaš, kde si pochutíte na bio-výrobkoch z ovčieho a kozieho
mlieka. Zatiaľ čo budete relaxovať na terase pri pohári žinčice či chla-
deného piva, deti sa môžu zabávať v detskom parku s preliezkami. Pri
návšteve Gazdovského dvora uvidíte zvieratá z gazdovského zverinca.
V  reštaurácii môžete ochutnať pochúťky z ekologickej baraniny a jah-
ňaciny. V  prirodzenom prostredí uvidíte prasiatka, kravy, kozy, ovce,
zajace a morky a pávy. Uprostred dvora, v centre gazdovského života,
je situovaný rodinný Penzión sv. Mitra.
www.gazdovsky-dvor.com
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TURIEC

Ekofarma Važec
V duchu ekologického hospodárstva sa farma stará o viac ako 1000 ks
hovädzieho dobytka a viac ako 1200 oviec. Na vyše 2 000 ha poľno-
hospodárskej pôdy, ktorú obrábajú ekologickým spôsobom, dopestujú
každoročne dostatok krmiva pre všetky zvieratá. BiO kvality sa držia aj
pri  vlastnej výrobe syrov, bryndze  či ďalších  výrobkov z kravského 
a ovčieho mlieka. V  predajni natrafíte na chutné  ovčie či kravské
syry  (údené či neúdené), lahodné syrové nite či pareničky a tradičnú
slovenskú žinčicu či zákvas.
www.ekofarmavazec.sk
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Ovčia farma POLUN, Čremošné
Ovčia farma sa nachádza nad obcou Čremošné v krásnom horskom
prostredí v  blízkosti Turčianskych Teplíc. Kvalitné pasienky v oblasti
Dolného Turca umožňujú rozširovať chov oviec a zamerať sa na výrobu
tradičných výrobkov z ovčieho nepasterizovaného mlieka. To najlepšie,
čo vie príroda v spolupráci s človekom vytvoriť, sú kvalitné a zdravé po-
traviny. Keď sa k tomu pridá ešte láska, s ktorou všetci na farme pristu-
pujú, vznikne ovčia hrudka, bryndza, zrejúci syr, žinčica a jogurt, výrobky
hodné zlata. Denne čerstvé produkty si môžete zakúpiť v predajni priamo
na farme.
www.syraren-polun.sk
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Bryndziareň Turčianske Teplice
Bryndziareň má už 100-ročnú tradíciu, bola založená v roku 1917. Dlhé
roky sa dostáva do povedomia Slovákov ako i návštevníkov Slovenských
liečebných kúpeľov svojimi výrobkami, ktorými sú bryndza, ovčí a krav-
ský syr, žinčica a bryndzové oblátky. Súčasťou Bryndziarne je aj Penzión
Mliečna víla a podniková predajňa, kde je možné si tieto výrobky zakú-
piť.
www.turcianska-bryndziaren.sk
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Farma Veles Háj, Turčianske Teplice
Farma v  blízkosti Turčianskych Teplíc sa zaoberá tradičným chovom
zvierat. Zdravé gazdovské potraviny ako čerstvé mlieko, kravskú a ovčiu
hrudku, bryndzu, syrové torty a nite ponúka v predajni na farme. Po
dohode je možné i zakúpenie čerstvého bravčového, hovädzieho a jah-
ňacieho mäsa. 
www.farmaveles.sk
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Mliečna farma Necpaly www.mliecnafarma.sk67

Koliba 77, Martin
Koliba sa nachádza pri hlavnej ceste na ťahu Žilina-Martin na hranici
miest Vrútky a Martin. Ponúka tradičné slovenské jedlá  od bryndzových
halušiek cez šúľance až výrobky z vlastnej pekárne. Zakúpiť si môžete
domáci chlieb, posúchy, pagáče a buchty. 
www.koliba77.sk
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Brožúra Koliby, salaše a farmy v Žilinskom kraji je zaktualizovaná
a rozšírená verzia brožúry s názvom Bačova cesta z roku 2015.
Hlavným cieľom OZ Bačova cesta je propagácia salašníctva ako
kultúrneho dedičstva našich predkov. Každý rok členovia OZ
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, regionálne gastronomické
špeciality a spoznať ovčiarsku kultúru.                    

Členovia oZ BaČova cesta:
Salaš Pastierska v Bobroveckej doline, salaš Bobrovník, 
salaš Lúžňan, salaš Turčianske Kľačany, Penzión Gejdák,
Sokolovňa Liptovský Hrádok, salaš Pružina, salaš Papradno,
Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku 


