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Majstrovstvá sveta opäť v Jasnej 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (10. november 2011) – Stredisko Jasná Nízke Tatry usporiada 
v roku 2014 majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach. Rozhodla o tom Medzinárodná 
lyžiarska federácia (FIS) na svojom pondelňajšom zasadnutí v rakúskom Schladmingu. 
Šampionát sa uskutoční v marci 2014. 
  
Rok 2014 je pre Jasnú ešte ďaleko z pohľadu bežného života v stredisku, ale s ohľadom na to, že stredisko bude 
hostiť juniorskú špičku a vrátia sa do Jasnej majstrovstvá sveta je to pre Slovensko už teraz významná vec. 
Históriu zjazdového pretekania v Jasnej začala písať v roku 1939 Veľká cena Demänovských jaskýň. 
 
Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach sa v roku 2014 uskutočnia v slovenskom lyžiarskom 
stredisku Jasná Nízke Tatry. Za týmto úspechom stoja hlavne zmeny v Jasnej. Zavážil veľký záujem zo strany 
strediska, investície už realizované aj pripravované, ako aj osobné stretnutia zástupcov Slovenskej lyžiarskej 
asociácie a zástupcov strediska s predstaviteľmi FIS. Jasná podujatie podobného charakteru mala možnosť už raz 
organizovať, bolo to ešte v roku 1985. 
 
Posledné vrcholné podujatie v Jasnej sa konalo v marci 2011, keď stredisko hostilo preteky Európskeho pohára v 
slalome žien. Z pohľadu najbližšej lyžiarskej sezóny stojí za zmienku, že stredisko bude opäť dejiskom 
prestížnych pretekov žien európskeho významu. Vo februári tu bude Európsky pohár v super G a 
superkombinácii žien. 
 
Niekoľko dní pred týmto pohárom bude v Jasnej dokonca svetový pohár a to v novej disciplíne Slope Style.  
 
Jasná postupne vracia Slovensko na mapu svetového lyžovania. 
 

 
                                                                                                                       Masív Chopku sever 

 
Spoločnosť  Tatry mountain resorts a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a 
prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke 
Tatry a hotely Grand Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje 
strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, 
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. Do týchto dní investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do 
uvedených stredísk vyše 70 mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v 
najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia, najväčší slovenský termálny aquapark, ktorý ponúka 
okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch 
Holiday Village Tatralandia.  


