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Jasná je pripravená na Majstrovstvá sveta juniorov  

 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (28. január 2014) – Organizačný výbor Majstrovstiev sveta 

juniorov v alpských disciplínach, Jasná 2014 (OV MSJ) predstavil v utorok 28. januára 

2014 realizačnú fázu projektu MSJ. V lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry vrcholia 

finálne prípravy na prestížne podujatie s medzinárodným obsadením. Slovenská 

lyžiarska asociácia (SLA) a lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry budú 26. februára až 

6. marca 2014 v rámci MSJ hostiť pretekárov z takmer 40 krajín.  

 

„Technické disciplíny budú na tratiach číslo 7 a rýchlostné na zjazdovke FIS. Denne bude na 

tratiach pracovať 200 ľudí, ktorých je potrebné zaškoliť a mentálne pripraviť. Na osieťovanie 

tratí sa použije 17,5 km A,B,C sietí a 9 400 tyčí, ktoré je potrebné namontovať. Už 18. 

februára príde do Jasnej prvý kamión s  materiálom a odvtedy sa na kopci naplno pracuje. 

Momentálne finišujú práce s programovým harmonogramom,“ komentovala prípravy šéfka 

pretekovej komisie OV MSJ Jana Palovičová. 

 

Vedúci lyžiarskych tratí Martin Kupčo z Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) dopĺňa: „Môžem 

zodpovedne prehlásiť, že to gro, teda sneh, má Jasná dostatok. Trate sa budú preparovať, 

hlavne trate na slalomy a tímové preteky, t.j. bude sa do nich vstrekovať voda, aby bol ten 

povrch tvrdší. Aby zodpovedala zjazdovka FIS parametrom, rozširovala sa a vylepšovala pred 

niekoľkými rokmi. Na jar a na jeseň boli na ňu nainštalované stacionárne siete A, ktoré 

garantujú väčšiu bezpečnosť lyžiarov.  Testovali sme ju minulý rok. Jej parametre sa vylepšili 

na solídnu úroveň.“ 

 

„Jasná je pripravená na nápor turistov a sme pripravení aj na to, že MSJ budú pri plnom 

chode strediska. Veríme, že zvýšený nápor turistov zvládneme, sme na to pripravení aj 

posilnením kyvadlovej dopravy. Už v minulosti sme mali podobné podujatia a tohto väčšieho 

sa nebojíme,“ dodal podpredseda OV MSJ a člen predstavenstva TMR Andrej Devečka. 

 

Prezidentka SLA a predsedníčka OV MSJ Janka Gantnerová uviedla: „Stredisko sa 

v poslednom období rozširovalo, sú vybudované nové nástupné body a rozšírené parkoviská 

na Lúčkach a na Krupovej. Budeme radi, ak tí ľudia do strediska prídu a prispejú lepšou 

atmosférou a ukáže to aj záujem našich ľudí o lyžovanie a to, že majú vzťah k tomuto športu. 

Počas MSJ tu bude možné stretnúť mnohých významných športovcov a verím, že to neodradí 

ľudí prísť do Jasnej lyžovať alebo povzbudzovať. Už teraz máme prihlásených 32 krajín, 

počítame so 40 krajinami. Nahlásených je do 600 účastníkov aj s organizačnými tímami, ten 

záujem je veľký o čom svedčí napríklad aj Rakúsko, kde je 40 členný tím. Práve na tomto tíme 

vidno, že tomu pripisujú veľký význam. Jasná patrí medzi strediská s najväčšou investíciou do 

kvality lyžiarskych tratí. V stredisku sa organizujú podujatia nielen takéhoto svetového rangu, 

ale aj podujatia žiakov a tréningy športovcov. Mladšia generácia sa zapojila do projektu MSJ 

aj formou dobrovoľníctva a som veľmi rada, že sa u nás obnovuje dobrovoľnícka činnosť.“   

 

„Tatranská dobrovoľnícka služba (TDS) bude aktívne pomáhať pri projekte MSJ. 

Dobrovoľníci sa v Jasnej budú angažovať pri úprave tratí, tlmočení, sprevádzaní 



zahraničných hostí, pri ceremoniáloch, pri montážach bezpečnostných sietí a iných. TDS bude 

potrebovať 150 dobrovoľníkov. Už teraz sa robia nábory na Slovensku, ale aj v Poľsku,“ 

uzavrel vedúci TDS Matej Turjaník 

 

MSJ Jasná 2014 je zároveň 75. ročníkom Veľkej ceny Demänovských jaskýň. Pretekať 

sa bude vo všetkých alpských disciplínach ako slalom, super G, obrovský slalom, zjazd, 

tímová súťaž a superkombinácia. V Jasnej sa už v minulosti uskutočnili významné 

podujatia ako Svetový pohár, Európsky pohár, Svetová zimná univerziáda 

a Majstrovstvá Európy juniorov. Viac o programe na www.jasna2014.sk. 
_________________________________________________________________________________ 
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo 
prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. 

Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe a Horský 

Hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely 
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské 

Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerův Mlýn v ČR. TMR 

je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský akvapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj 
zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village 

Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2013 sa 

preinvestovalo do uvedených stredísk takmer 190 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR 
sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 

 

 

http://www.jasna2014.sk/

