
Nestratíš sa v lese? Zisti to!
Zakrúžkuj správne odpovede. 

1.Ako dlho je postavená kabínková lanovka na Maline Brde ? 
A. 10 rokov B. 57rokov C. 60 rokov D. 30 rokov  

2. Koľko druhov stavovcov žije v Národnom Parku VF? 
A. 210 B. 60 C.66 D.191

3.Ktoré z týchto zvieratiek, je vodný živočích? 
A. skokan B. pstruh C. kuvičok D. salamandra

4. Kde môžeš opekať v prírode Národného parku? 
A. kdekoľvek B. nikde C. na oficiálnom ohnisku D. na lúke

5. Aký je najvyšší štít NP Veľká Fatra? 
A. Malinné B. Ostredok C. Smrekovica  D. Rakytov

6. Ktoré z týchto zvierat nie je zákonom chránené? 
A.vlk B.medveď C.salamandra D. králik

7. Ktorý z vymenovaných stromov je jedovatý? 
A. dub B. smrek C. tis D. kokosová palma 

8. Komu zavolať ak nájdeš zranené zviera v prírode? 
A. Správa NP VF  B. Polícia C. Hasiči D. 112

9. V akom pohorí sa nachádza stredisko Malinô Brdo ? 
A. Chočské vrchy B. Malá Fatra C. Nízke Tatry D. Veľká Fatra 
10. Koľko rokov musíš mať aby si mohol ísť sám na horskej 

kolobežke alebo káre?
A.min. 6 rokov B. 120 cm C. 18 rokov D. 10 rokov 

Vyhodnotenie podľa počtu správnych odpovedí: 
10 odpovedí:  Šprt -  V lese si najmúdrejší cicavec! 
8-9 odpovedí: Skaut  - Ty sa v lese nestratíš! 
5-7 odpovedí: Milovník prírody - Chce to ešte pár dní v lese, aby si sa priučil. 
4-0 odpovedí: Leňochod - Pokiaľ nemusíš tak do prírody nechodíš a 
prichádzaš o veľa! 



Vitajte v stredisku 
Skipark&Bikepark Malinô Brdo! 

Stredisko sa nachádza v ochrannom pásme
najmladšieho Národného parku Veľká Fatra. 
V roku 1964 bolo vydané povolenie na stavbu kabínovej lanovky, 
ktorej výstavba trvala dva roky. Malino Brdo je známe lyžiarske stredisko a počas letnej sezóny tu 
nájdete Bikepark so zjazdovými traťami.  V stredisku si môžete vyskúšať jazdu na horskej kolobežke 
či káre, spustiť sa na zipline ponad vodnú nádrž, či vyskúšať Tarzániu. Okrem toho tu nájdete veľa 
iných športových možností, ale aj oddychových zón. 

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK NÁRODNÉHO PARKU VEĽKÁ FATRA 
1. Dbajte, aby pri vašom pobyte v národnom parku nedochádzalo k zbytočnému poškodzovaniu živých a 
neživých častí prírody, k poškodzovaniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov.
2. Nerušte pokoj. 
3. Pohybujte sa len po vyznačených turistických chodníkoch, náučných chodníkoch, cyklotrasách.
4. Stanujte a bivakujte len na vyhradených miestach. 
5. Neodhadzujte odpadky, všetko jedlo a zvyšky zoberte so sebou a používajte uzatvorené nádoby, aby ste 
zbytočne neprilákali zvieratá.
6. Lesné plody a liečivé rastliny okrem osobitne chránených druhov je možné zbierať len do 2 metrov od 
turistického chodníka. 
7. Oheň možno klásť len na bezpečných miestach, na vyhradených a označených ohniskách. 
8. Psov je možné vodiť len na vôdzke. 
Pohyb motorovým vozidlom je na území Národného parku a jeho ochranného pásma zakázaný. Výnimky z 
tohto sa na osobitné povolenia udeľujú hlavne za účelom obhospodarovania a užívania nehnuteľností 
(pozemky, objekty). 

Zaujímavosti Národného parku Veľká Fatra

Pohorie Veľkej Fatry sa rozprestiera na území Žilinského a Banskobystrického kraja, zasahuje územie 
Liptova, Turca, Horehronia a Oravy (s rozlohou 40.371 hektárov s ochranným pásmom o veľkosti 26.132 
hektárov). Patrí medzi naše najväčšie a najvyššie pohoria. Najvyšší vrchol Ostredok dosahuje 1596 m n. m..

Takmer 85 percent územia národného parku pokrývajú lesy od dubovo-bukového vegetačného pásma až 
po kosodrevinu. Vzácnosťou Veľkej Fatry sú zachované pôvodné pralesné ekosystémy, ktoré tvoria prevažne 
buky a smreky. Raritou je aj veľký výskyt zákonom chráneného tisu obyčajného, ktorý je vzácny aj v rámci 
celej Európy. Celý strom je jedovatý, ale jeho drevo sa využívalo v stolárstve vďaka jeho odolnosti, pružnosti a 
vďaka tomu, že neobsahuje živicu. 

V lesoch Veľkej Fatry žije viac ako 3000 druhov bezstavovcov, z toho vyše 900 druhov motýľov, 717 druhov 
chrobákov, viac ako 500 druhov dvojkrídlovcov a 350 druhov pavúkov. Stavovce zastupuje šesť druhov rýb, 
osem druhov obojživelníkov, sedem druhov plazov, 110 druhov vtákov a 60 druhov cicavcov. Rozšírené sú 
vzácne druhy šeliem ako medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá či vydra riečna.

Na Maline Brde môžete nájsť aj zákonom chránenú salamandru škvrnitú, ktorá je nočný tvor, ale môžete ju 
uvidieť práve po výdatných dažďoch, po ktorých vylieza von.  Jej výskyt je vzácny a indikuje čisté životné 
prostredie. Na povrchu tela má žlté škvrny a jej povrch tela chráni jedovatý sliz. 

Ak v prírode nájdete voľne žijúce zviera, ktoré je zranené je potrebné kontaktovať záchranné centrum 
priamo na Správu NP Veľká Fatra na pohotovostnom čísle 0911 485 308, kde vám povedia postup čo robiť v 
konkrétnej situácii. Ak nájdete v prírode opustené mláďa, je potrebné lokalitu okamžite potichu opustiť,  aby 
sa k nemu mohla vrátiť jeho matka, ktorá sa môže nachádzať v jeho blízkosti. 


