
     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 

 

Zastávka č. 2 Kopanice  (838 m n.m.) 

     Nachádzame sa na začiatku Kopaníc.  Kedysi tu boli obrábané polia. Od toho aj názov Kopanice. Tieto miesta však dnes každý pozná pod názvom „Country“. Tento novodobý 
názov sa vžil po tom, čo sa v týchto miestach začal pravidelne organizovať Country víkend – festival country hudby, tanca a ostatného, čo súvisí s týmto štýlom. Je to miesto, 
kde sa  minimálne raz do roka  stretáva takmer celá Šuňava a spolu s ňou stovky ďalších návštevníkov z blízkeho i širokého okolia.  Toto miesto je zároveň východiskom  
poľovníkov, či hubárov vstupujúcich do vychýrených šuňavských lesov. Lesné cesty sú vyhľadávané cykloturistami smerujúcimi do neďalekej Lopušnej doliny. Tí zdatnejší môžu 
odtiaľto zájsť až na Kozí kameň – najvyšší vrch okolia, ktorý je zároveň aj pekným vyhliadkovým bodom. 

 Zastávka č.3-Žabienec  
(879 m n.m.) 

     Prechádzame lokalitou so 
zaujímavým názvom – 
Žabienec. V minulosti  tieto 
miesta pokrývali rozsiahle 
mokrade a močiare 
s výskytom žiab, od ktorých je 
odvodený miestny názov. 
Keďže miesta, na ktorých sa 
nachádzame, majú veľmi 
peknú polohu, stále viac 
a viac lákali chatárov, aby si 
tu postavili svoje chaty. Tá 
najznámejšia a najväčšia patrí 
závodu v neďalekom Svite 
a poznáme ju pod názvom 
Chemosvitská chata. 
 Postupným odvodňovaním 
sa síce čiastočne zmenili 
prírodné podmienky, no  
názov zostal.  Neďaleko nás 
sa nachádza lokalita Košariská 
a vpravo pred nami najvyšší 
bod – Končiar. 

 

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,  

Náročnosť : nenáročný terén 

  


