
Tatry mountain resorts, a.s. 

Vyjadrenie Tatry mountain resorts k výzve poslanca Alojza Hlinu a Juraja Lukáča 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (11. september 2012) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. 
(TMR) sa striktne drží rozhodnutí štátnej správy, ktoré definujú funkcie odjazdovej trate 
v stredisku Jasná Nízke Tatry. Takto spoločnosť reagovala na výzvu poslanca Alojza Hlinu 
a Juraja Lukáča z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK zo 7.septembra. TMR potvrdila, že po 
ukončení všetkých stavebných činností budú v lokalite namontované uzamykateľné rampy 
a položené prekážky, ktoré zabránia pohybu automobilov nepovolaných osôb. 
 

V správe o hodnotení navrhovanej činnosti a v následných rozhodnutiach štátnej správy boli 
definované nasledovné funkcie odjazdovej trate v stredisku Jasná Nízke Tatry. Odjazdová trasa je 
predmetom výzvy poslanca Alojza Hlinu a Juraja Lukáča z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. 

 funkcia bezpečnostná  
o prednostne slúžiaca ako protipožiarna cesta 
o určená pre dojazd pre menej zdatných lyžiarov a v prípade nepriaznivých poveternostných 

podmienok, slúžiaca ako úniková cesta na dojazd lyžiarov do údolných častí strediska 
 funkcia prevádzková – za účelom zásobovania, opráv, údržby zariadení v stredisku 
 funkcia prístupová 

o určená prednostne pre záchranné zložky – hasiči, záchranári a bezpečnostné zložky polície 
o určená počas výstavby hlavných dopravných a prevádzkových uzlov na ich sprístupnenie 

pozemnou technikou s následným vylúčením dopravy materiálu a zariadení za pomoci 
vrtuľníkov 

o určená subjektom hospodáriacim v lesoch za účelom zabezpečenia prístupu do lesných 
porastov 

Spoločnosť TMR striktne dodržiava tieto nadefinované podmienky.   

Výstavba prepojenia severnej a južnej strany Chopku - obnova prepojenia, začala už v lete 2011. 
V zimnej sezóne 2011/12 už predmetná odjazdová trasa plnila svoj zimný záchranný účel a bola 
lyžiarmi a horskými záchranármi vysoko kladne hodnotená. „Takéto odjazdové trasy sú bežné vo 
všetkých strediskách s podobnými terénnymi podmienkami v Alpách aj Dolomitoch a nie je to nič 
výnimočné“, povedal Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR.  

V tomto roku prebieha intenzívna výstavba obnovy prepojenia severnej a južnej strany Chopku. Po 
ukončení všetkých stavebných činností budú namontované uzamykateľné rampy a na vhodné miesta 
položené prekážky (napríklad cestné panely ako sa používajú na diaľniciach na oddelenie jazdných 
pruhov), ktoré zabránia pohybu automobilov nepovolaných osôb. TMR zvažuje namontovať aj 
kamerový systém, ktorý bude zaznamenávať pohyb všetkých automobilov. TMR ako investor 
a prevádzkovateľ strediska Jasná Nízke Tatry potvrdilo, že bude aj v nasledujúcom období dodržiavať 
všetky podmienky a spolupracovať so zástupcami ŠOP SR, NGO, štátnej správy, ale aj s orgánmi 
činnými v trestnom konaní, aby sa zabezpečilo minimalizovanie pohybu automobilov a to len 
v oprávnených dôvodoch. 

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 Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách 
spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel 
FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské 
Pleso. Do konca roka 2011 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 100 mil. € a ďalších 56 miliónov € má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších 
rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia. Ide o najväčší slovenský termálny aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun 

Parku, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. 


