
Vitajte v našej obci. Najstaršie zmienky o nej sú z roku 1263. Vznikla spojením niekdajšej Nižnej a Vyšnej Šuňavy a v súčasnosti má takmer 2 000 obyvateľov.  Je to typická 

podhorská obec, ktorej niektoré časti chotára  presahujú nadmorskú výšku 1 000 metrov. Leží v malebnom prostredí medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Jej história je spätá 

s poľnohospodárstvom, pastierstvom a prácou v lese. Je jednou z obcí podtatranského regiónu, v ktorej sa dodnes zachovávajú ľudové tradície a zvyky.  Okolie obce poskytuje 

veľmi dobré podmienky pre zimnú i letnú rekreáciu,  cykloturistiku i pešiu turistiku, okolité lesy sú bohaté na lesné plody, preto sú vyhľadávané predovšetkým hubármi. 

V blízkosti obce sa nachádzajú známe lyžiarske strediská v Lopušnej doline, Lučivnej, Liptovskej Tepličke, na Štrbskom Plese, ako aj  celoročne využívané vodné parky  Aquacity 

v Poprade, Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, či termálne kúpaliská v Bešeňovej. Okolité obce a mestá poskytujú široké možnosti nielen športového, ale aj kultúrneho vyžitia, 

sú bohaté na historické a umelecké pamiatky. Obec sa stala známou aj vďaka každoročne sa konajúcim prehliadkam amatérskych divadiel, či festivalu country hudby a tanca. 

Je rodiskom viacerých známych športovcov a iných významných osobností spoločenského, kultúrneho, či umeleckého života. 

 

Zastávka č. 2 – Výhon  947 m.n.m 

Dosiahli sme najvyšší bod nášho putovania – Výhon. Sme vo 
výške 947 metrov nad morom a nachádzame sa na mieste, 
z ktorého je prekrásny pohľad nielen na našu obec, ale aj na 
veľkú časť podtatranskej kotliny. Pred nami vidíme Štrbu, 
Tatranskú Štrbu i Štrbské Pleso s výraznou dominantou – 
lyžiarskym skokanským mostíkom. Severovýchodným smerom sú 
známe tatranské liečebne – Vyšné Hágy, Nová i Tatranská 
Polianka a úplne vpravo aj Smokovce. Krásnu scenériu dotvára 
pohľad na časť hrebeňa Vysokých Tatier, ktoré máme pred sebou 
ako na dlani. Medzi ich končiarmi vyniká najvyšší štít Tatier 
i celého Slovenska – 2 655 metrov vysoký Gerlachovský štít. 
Miesto, na ktorom stojíme, je späté so zachovávaním peknej 
tradície. Každoročne  tu  počas Jánskej noci / z 24. na 25. júna / 
mládenci, ktorí v tom roku dosiahnu dospelosť, pália Jánske 
ohne. Aj niekoľko metrov vysoká hranica drevených polien, 
horiaca počas celej noci, osvetľuje široké okolie a je viditeľná zo 
vzdialenosti aj niekoľkých kilometrov.  Pálenie Jánskych ohňov 
sprevádzané spevom mladých chlapcov a dievčat a  zábavou až 
do skorého rána,  má zvýrazniť silu ohňa, zeme a vody a podľa 
tradície má pre okolité polia a lúky zabezpečiť bohatú úrodu. 
Teraz sa vydáme juhozápadným smerom. Po lesnej ceste 
zostúpime do hlbokého ihličnatého lesa k potoku Pálenica. 
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Východisko – Park dvoch morí   869 m.n.m. 

Nachádzate sa pri kostole sv. Mikuláša na hranici úmorí  Čierneho a Baltského mora v nadmorskej výške 869 metrov. Miesto, 
na ktorom stojíte, je právom označované za prírodnú raritu. Veď o ďalšom osude kvapiek dažďa rozhoduje neraz iba niekoľko 
centimetrov! Tie rozhodnú, v ktorom mori – Čiernom, či Baltskom, napokon skončia!  A práve tu sa začína náš náučný 
chodník, po ktorom sa teraz spoločne vydáme. Spoznáte na ňom zaujímavé miesta  histórie i súčasnosti, zoznámime sa s  
flórou i faunou , spoznáme miestne názvy a naučíme sa aj miestopis širšieho okolia.  Naše kroky budú teraz smerovať na juh 
po poľnej ceste na miesto zvané Výhon. Tadeto sa ešte v nedávnej minulosti vyháňali kravy na pašu / odtiaľ názov  /. Pri 
troche šťastia sa počas cesty môžeme  stretnúť so zvláštnymi kameňmi, v ktorých sú otlačené skamenené pozostatky 
niekdajších morských živočíchov. Sú to dôkazy o tom, že v dávnej minulosti boli tieto miesta zaliate morom. 

 

Miesta zastávok   

náučného chodníka  

1. Park dvoch morí 

2. Výhon 

3. Prameň potoka 

Pálenica 

4. Fendekova 

studnička 

5. Dolina pálenica 

6. Začiatok doliny 

pálenica 

7. Chotár 

 

Dĺžka : 4,68 km 

Prevýšenie:  94 m.n.m. 

Priemerná v. : 885 m.n.m. 

Čas prechodu: cca. 2 hod. 

Počet zastávok: 6 

Typ chodníka : peší, letný 

i zimný, v lete aj na bycikli 

Náročnosť : nenáročný terén 

  

 


