
AREÁL BEŽECKÉHO LYŽOVANIA, BIATLONU A 
HORSKEJ CYKLISTIKY

LEVOČA NORDIC CENTRUM



Ideologický zámer areálu Levoča Nordic Centrum

1. Vytvorenie športového areálu s komplexnou celoročnou ponukou športových

služieb: pre bežcov na lyžiach, biatlonistov, horských cyklistov, vytrvalostných krosových
atlétov a v letných mesiacoch vytvorenie areálu pre komplexný tréning na kolieskových
lyžiach

2. Vytvorenie komplexného areálu a strediska vrcholového športu mládeže a vytvorenie
medzinárodného tréningového centra v behu na lyžiach, biatlone a v horskej cyklistike

3. Vytvorenie centrálnej Levočskej lyžiarskej magistrály v dĺžke 30 až 40 km a
cykloturistickej magistrály v dĺžke 70 až 100 km

4. Výrazné rozšírenie a skvalitnenie služieb, aktivity a atraktivity v danom regióne v rámci
rozvoja cestovného ruchu

5. Každoročné usporiadanie pretekov na najvyššej slovenskej úrovni v bežeckom lyžovaní,
biatlone a v horskej cyklistike



6. Organizovanie medzinárodných športových podujatí v behu na lyžiach a horskej 
cyklistike

7. Usporiadanie doplnkových športových podujatí: atletické krosové behy, cestná 
cyklistická časovka do vrchu Levoča- Krúžok 

8. MTB (mountain bike) cyklomaratón Levočské vrchy, detská Tour Petra Sagana .....



Skutkový stav

V areáli je k dispozícii päť základných okruhov:
- 500 m- detský okruh 
- 1 300 m- šprintérsky okruh
- 2 500 m- pretekársky okruh 
- 3 300 m- pretekársky okruh 
- 5 000 m okruh

Centrálny lyžiarsky štadión 170 x 40 metrov



Investičný plán na rok 2019

 Rozšírenie a dobudovanie centrálneho štadióna na rozmery 170 x 50 m
 Výstavba tzv. Biathlon arény s vybudovaním 75 m a 150 m trestného kola a s

prípravou na vybudovanie biatlonovej strelnice (realizácia august- september 2019)
podľa predpisov a certifikácie FIS a IBU.

 V letných mesiacoch plánujeme vybudovať multifunkčné trávnaté ihrisko s rozmermi
cca 100 x 50 metrov

 Vybudovanie 3,75 a 5 km okruhu pre bežecké lyžovanie (september- október 2019)
 Vybudovanie 3,75 km XC okruhu pre horskú cyklistiku (september- október 2019)

s prepojením na kolo pre žiakov a mladší dorast (viď Nové Mesto Na Moravě v ČR)s prepojením na kolo pre žiakov a mladší dorast (viď Nové Mesto Na Moravě v ČR)
 Vybudovanie nového technického zázemia pre uskladnenie techniky
 Vybudovanie sociálnych zariadení (toalety a sprchy)
 Vybudovanie servisného zázemia pre bežecké lyžovanie, biatlon a horskú cyklistiku a

pre športové kluby v bežeckom lyžovaní, biatlone a v horskej cyklistike
 Vybudovanie novej trafostanice s dostatočným elektrickým napätím (projekt v

realizácií)
 Vybudovanie nového parkoviska pre približne 50- 60 áut



Investičné plány do budúcnosti

 Vybudovanie novej centrálnej budovy s rozlohou 100 m2

 Vybudovanie systému technického zasnežovania centrálneho štadióna a umelého 
LED osvetlenia na:  500 m,   1,3  - 2,5  - 3,3  a  3,75  km  okruhu

 Vybudovanie asfaltovej in- line dráhy na tréning a organizáciu pretekov v letných 
mesiacoch v športových disciplínach ako: bežecké lyžovanie na kolieskových lyžiach 
a biatlon na týchto okruhoch:   500 m,   1,3  - 2,5  - 3,3  a  3,75  km

 Dobudovanie biatlonovej strelnice      
a technického zázemia strelnice

 18 streleckých položiek
s kompletným technickým zázemím 



 Nákup nového ratraku a snežného skútra na úpravu bežeckých tratí



Investičný rozpočet 

 Vybudovanie systému umelého zasnežovania na 3,3 km okruhu:          700 000 €
 Vybudovanie 3,3 km  in- line dráhy a štadióna (na letný tréning):         600 000 €
 Nákup ratraku:                                                                                                 280 000 €
 Nákup snežného skútra a frézy: 50 000 €
 Vybudovanie 3,75 km okruhu umelého osvetlenia LED technológiou:  170 000 €

(100 stĺpov, 200 led svetiel, informačný led panel)
 Vybudovanie centrálnej budovy 150 m2:                                                   200 000 €
 Vybudovanie biatlonovej strelnice (strelnica aj na organizáciu medzinárodných

pretekoch v biatlone, certifikovaná podľa IBU- 18 položiek- malorážka+ vzduchovka):pretekoch v biatlone, certifikovaná podľa IBU- 18 položiek- malorážka+ vzduchovka):
300 000 €

 Vybudovanie servisného zázemia (10 servisných buniek): 100 000 €
 Dobudovanie bežeckých lyžiarskych okruhov a centrálneho lyžiarskeho okruhu podľa 
pravidiel a certifikácie FIS a IBU: 50 000 €
 Vybudovanie 3,5 až 4 km samostatného okruhu (trate) pre MTB cyklistiku:  25 000 €
Parkovisko (šotolinové spevnené plochy) pre cca 50- 60 áut: 25 000 €

SPOLU =  2 500 000 €



Investičné zdroje

1 500 000 eur- Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu

500 000 eur- Akčný plán okresu Levoča

500 000 eur- Prešovský samosprávny kraj



Ročný prevádzkový rozpočet

Výroba umelého snehu a úprava bežeckých tratí, prevádzka umelého osvetlenia, letná
prevádzka tratí pre horskú cyklistiku, in- line dráhu na tréning na kolieskových lyžiach,
biatlonová strelnica, tovary a služby a iné….

50 000 - 60 000 EUR

Zdroje krytia prevádzkového rozpočtu
Kombinácia združených prostriedkovKombinácia združených prostriedkov

 KOCR Severovýchod
 OOCR Tatry Spiš Pieniny
 Mesto Levoča
 Vlastné zdroje Levoča Nordic Centrum (výber vstupného na trate, nákup celoročnej a

sezónnej permanentky, poplatky športových klubov za tréningy na: in- line dráhe,
prenájom biatlonovej strelnice, servisných buniek, doplnkové aktivity: marketingové,
reklamné a sponzorské príspevky, organizovanie firemných športových hier ....….



Výhody areálu a dostupnosť

 Areál neleží v chránenom území 3 až 5 stupňa ochrany prírody
 Pozemky v areáli a priľahlé lyžiarske trate sú zmluvne ošetrené na dobú neurčitú
 Celková plocha zazmluvnených pozemkov je 20 ha
 Zmluvný súhlas vlastníkov pozemkov v obciach Vyšné Repaše, Uloža, Urbárskeho

spoločenstva Uloža a Závada s investičnými aktivitami prezentujúcimi sa v tejto
prezentácii

 Prevádzka lyžiarskych tratí v prípade umelého zasnežovania až 4 ½ mesiaca
(cca od 15.11- do 30.3) - nadmorská výška 1000 m n.m.(cca od 15.11- do 30.3) - nadmorská výška 1000 m n.m.

 Dostupnosť z mesta Levoča je 7 až 10 minút autom
 Pri areáli je zriadená stála zástavka SAD Levoča s častým autobusovým spojením
 Najbližšia spádová lokalita okresov Levoča, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok,

Prešov, Sabinov – čo predstavuje zhruba 578 000 obyvateľov
 Spádová oblasť dostupná do 5 hodín autom predstavuje približne 50 000

registrovaných športovcov v behu na lyžiach, v biatlone a cyklistike (SR, ČR, Poľsko,
Maďarsko a Ukrajina)



Športová a turistická výhoda areálu

Existencia a rozvoj športových klubov v Levoči:

 Športový klub polície Levoča (bežecké lyžovanie)

 Klub biatlonu Spiš (biatlon)

 Cyklo Spiš a Cyklo Lev Levoča (cyklistika)

 Atletický klub Levoča (atletika) Atletický klub Levoča (atletika)

 Dostupnosť ďalších klubov v blízkom regióne navštevujúca areál LNC do 30 minút 
autom ako sú:

Ski Team Šport Rysy Poprad (bežecké lyžovanie), Klub biatlonu Prešov, Klub biatlonu
Gelnica, Klub biatlonu Široké, Cyklistický klub Prešov, Cyklo Team Sabinov, Cyklistický
klub Lipany, Cyklo Max Poprad, Cyklo klub SNV, Atletický klub Poprad, Atletický klub
Kežmarok.



Celkový investičný a ideologický  zámer areálu LNC:

Celkovým ideovým a investičným zámerom je vybudovanie Národného tréningového
centra mládeže v behu na lyžiach, biatlone a v horskej cyklistike a vznik
Medzinárodného tréningového centra v týchto športových disciplínach.

LNC splnil všetky legislatívne podmienky na vznik tohto športového tréningového
centra a to odsúhlasením a uznesením národných športových zväzov a to:
• Slovenskej lyžiarskej asociácie,
• Slovenského zväzu biatlonu,• Slovenského zväzu biatlonu,
• Slovenského cyklistického zväzu.

Získali sme aj podporu - Slovenského olympijského a športového výboru a
- Slovenského paraolympijského výboru.

O zámere vybudovania tohto areálu sme už listom informovali ministerku Školstva
vedy výskumu a športu SR p. Martinu Lubyovú a osobne sme tento projekt predstavili
aj štátnemu tajomníkovi za šport SR p. Jozefovi Göncimu, ktorý takisto podporil zámer
a vznik tohto projektu.



Od samého začiatku stál pri vzniku tohto projektu Prešovský samosprávny kraj, ktorý
tento projekt už investične a prevádzkovo podporuje a v spolupráci s PSK chystáme
na najbližšie roky výraznejšie investície z rozpočtu PSK do tohto areálu.

!!! Po celkovom dobudovaní areál extrémne výrazne prispeje k regionálnemu 
rozvoju a rozvoju cestovného ruchu !!!







Ďakujeme za pozornosť 


