
 

 

PRAVIDLÁ  PRE  SKIALPINISTOV  PRI  POHYBE 

                             V LYŽIARSKOM STREDISKU 

Vážení skialpinisti ! 

Vítame Vás v lyžiarskom stredisku SALAMANDRA RESORT,  pamätajte na to, že ste hosťom strediska 

a pohyb po lyžiarskej trati sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý je nutné dodržiavať. 

Na výstupovej a zjazdovej trati  sa pohybujete na vlastnú zodpovednosť. Zjazdovky slúžia 

predovšetkým užívateľom lanoviek a vlekov. Aby sme na zjazdovkách zabránili kolíziám a úrazom, 

prosíme Vás , aby ste sa oboznámili s podmienkami pohybu skialpinistov na lyžiarskych tratiach a   

popri FIS – pravidlách dodržiavali aj nasledovné odporučenia : 

 

UPOZORNENIE: 
 

V termíne od začiatku lyžiarskej sezóny do 31. januára v čase od 8:30 hod.  do 15:30 
a následne 

od 1. februára v čase od 8:30 hod. do 16:00 hod. 
 

je zjazdová trať pre SKIALPINISTOV  
 

 UZATVORENÁ! 
 
 Po uvedenej prevádzkovej dobe ostáva zjazdová trať uzatvorená a pohyb skialpinistu po 
zjazdovej trati a mimo nej je na vlastne nebezpečenstvo. Upozorňujeme na 
nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a strojov upravujúcich zjazdovú trať, najmä 
navijákového stroja  s rozvinutým lanom! 
 

     DODRŽUJ NASLEDOVNÉ PRAVIDLÁ: 

1. Výstup prevádzaj vždy okrajom zjazdovky, za hranicou zjazdovky označenej prenosným 

značením /tyče, sieťe, oplotky .../.  

2. Výstup prevádzaj vždy len po vytýčenej výstupovej  trase,  označenej prenosným značením 

v teréne žltou farbou. 

3. Výstup prevádzkujte vždy za sebou, nie vedľa seba.  

4. Zjazd vždy prevádzaj čo najbližšie ku kraju zjazdovky v trase výstupu, hlavne vtedy, keď vidíš, 

že na zjazdovej trati prebieha úprava, alebo je trať už upravená. 

 



 

 

5. Zvýšenú pozornosť venuj terénnym horizontom a hranám, úzkym miestam, strmým svahom, 

zľadovateným platniam.  Zjazdovku netraverzuj pokiaľ prebieha úprava, alebo je zjazdová 

trať už upravená. 

6. Nevstupuj na zjazdovku počas oficiálnych prevádzkových hodín.  

7. Výstup so psom po zjazdovke je zakázaný 

8. Na skialpinistickej  trase, ktoré sa nachádzajú na území národných parkoch, chránených 
krajinných oblastiach,  je návštevník  povinný dodržiavať  návštevný poriadok daného územia 
 

9. Pozri  biely kódex 
 

10. Vymedzením priestorov vymedzených pre skialpinizmus sa účastník skialpinistického výstupu 
zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá a pokyny poverených zamestnancov. V prípade zistenia 
porušenia týchto pravidiel je poverený zamestnanec prevádzkovateľa oprávnený účastníka 
skialpinistického výstupu poučiť a vyzvať na ich dodržiavanie. Ak dôjde k porušeniu týchto 
pravidiel, je oprávnená osoba prevádzkovateľa ho zo zjazdovky vykázať. V prípade hrubého, 
sústavného alebo opakovaného porušovania je poverený zamestnanec oprávnený zamedziť 
účastníkovi skialpinistického výstupu vstup na vymedzený priestor  pre skialpinistov. 

 
 

Prajeme Ti bezpečný výstup a skvelý pocit zo športového výkonu v horskom prostredí. 

                                                                                  

 

Lyžiarske stredisko  SALAMANDRA RESORT 

 

 

 

 


