
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. 
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Miesta zastávok 

náučného chodníka  

1. Kostol všetkých 

svätých  

2. Kopanice 

3. Žabienec 

4. Makoviská 

5. Prameň prítoku 

potoka Lopušná  

6. Studnička pod 

bukom 

7. Barno 

 
Východisko – Kostol všetkých svätých  (854m n.m.) 

     Stojíte pri jednej z najstarších šuňavských stavieb – Kostole všetkých svätých. Bol postavený v roku 1765 a počas 
svojej existencie niekoľko razy prestavovaný a rekonštruovaný. Naposledy sa tak stalo v roku 2005, kedy bola 
vymenená celá veža kostola. Zaujímavosťou je, že pri jej oprave  pomáhala aj letecká technika. Súčasní majstri tesári 
preto  s obdivom spomínali svojich predchodcov, ktorí pri stavbe kostola boli odkázaní len na vlastné ruky.  Kostol, pri 
ktorom stojíte, však nebol prvým kostolom v Nižnej Šuňave. Už v roku 1398 stál na tomto mieste kostol sv. Šimona 
a Judu. Bol prvým kostolom na území Nižnej Šuňavy a  svojmu účelu slúžil až do jeho zrúcania Husitmi.  A práve 
v týchto historicky významných miestach v dejinách Šuňavy sa začína náš náučný chodník po nižnošuňavskom chotári. 
Počas  vychádzky spoznáme jeho zaujímavé miesta, vysvetlíme si pôvod a vznik miestnych názvov a predovšetkým 
strávime krásne chvíle v peknej podtatranskej prírode. Naše prvé kroky budú teraz viesť východným smerom po 
hlavnej ceste až k juhovýchodnému okraju obce. Po ceste prejdeme popri dvoch pamätných tabuliach, ktoré nám 
pripomínajú významné udalosti v dejinách obce. Na budove Materskej školy je tabuľa venovaná 29. januáru 1945 – 
dňu oslobodeniu obce. O pár stoviek metrov ďalej nám smutné udalosti z 50. rokov pripomína tabuľa umiestnená na 
budove obchodu. A ak budeme mať šťastie, možno sa počas nášho putovania stretneme so známymi predstaviteľmi 
fauny okolitých lesov, alebo sa obohatíme o niekoľko pekných dubákov či iných húb.  

 

 

Dĺžka : 9,00 km 

Prevýšenie:  195 m n.m. 

Priemerná v. : 916 m n.m. 

Čas prechodu: cca. 3 hod. 

Počet zastávok: 6 

Typ chodníka : peší, letný i zimný, 

v lete aj na bicykli  

Náročnosť : nenáročný terén 

  

 


