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Vec 
Výzva na vyzdvihnutie povoleniek na vstup do mestských častí Demänová a Bodice počas konania 
Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej konaného dňa 05. – 06. marca 2016. 
 

   
 Vážený prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia v mestskej časti Demänová a Bodice. 
 
 Prostredníctvom tohto listu by sme Vás radi informovali o pripravovaných dopravných obmedzeniach 
na ceste č. II/584 (cesta Liptovský Mikuláš – Demänovská Dolina) počas konania Svetového pohára 
v alpskom lyžovaní v Jasnej konaného v dňoch 05. – 06. marca 2016. 

 
Podľa pripravovanej organizácie dopravy počas konania pretekov, bude cesta č. II/584 v čase od 

05.03.2016 od 05.00 hod. do 06.03. do 22. hod. podliehať regulácii a kontrolovanému vstupu, a to v úseku 
od ul. Poľnohospodárskej až do Jasnej. V tejto súvislosti bude predmetný úsek cesty rozdelený do 
jednotlivých zón s rozdielnymi kompetenciami na vstup, a to 

 

 Oblasť mestskej časti Demänová a Bodice (zóna E) 

 Oblasť po záchytné parkovisko Pavčina Lehota (zóna D) 

 Oblasť obce Demänovská dolina Lúčky (zóna C) 

 Oblasť obce Demänovská dolina Záhradky (zóna B) 

 Oblasť obce Demänovská dolina Jasná (zóna A a A+) 

 
Do úseku cesty č. II/584 podliehajúceho regulácii budú mať umožnený vjazd LEN vozidlá 

jednotlivých výprav, vozidlá Medzinárodnej organizácie FIS, vozidlá organizačného výboru, záchranných 
zložiek, kyvadlovej dopravy, správcu cestných komunikácii, rezidentov (obyvateľov Demänovskej doliny, 
Pavčinej Lehoty, m. č. Demänová a m. č. Bodice), majiteľov ubytovacích zariadení, ich personál 
a ubytovaných hostí v týchto lokalitách, a to len na základe „rezidentných“ kariet definovaných pre danú 
zónu. 

 
Rezidentské karty si budete môcť vyzdvihnúť na Hoteli 3 Studničky v Demänovskej Doline, a to 

v čase od 17.02.2016 – 20.02.2016 od 17.00 hod. – do 19.00 hod.   
  

Rezidentné karty určené pre jednotlivé  dotknuté obce (Demänovskej Doliny, Pavčinej Lehoty) 
a mestské časti Mesta Liptovský Mikuláš (Demänová, Bodice) budú vzájomne odlíšené, a to z dôvodu 
jednoznačného rozlíšenia vozidiel s právom vjazdu na regulovaný úsek cesty. 

Vážený poskytovateľ ubytovania 
v mestských častiach Demänová a 
Bodice 
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Regulácia dopravy bude riadená a koordinovaná dopravnou políciou a organizátorom podujatia, 
pričom do regulovaného úseku cesty č. II/584 bude vjazd umožnený len vozidlám, ktoré budú spĺňať 
podmienky na vjazd do danej zóny (nalepená rezidentská karta). V opačnom prípade budú odklonené na 
najbližšie voľné záchytné parkovisko. 
 

Počet kariet, ktoré Vám budú vydané bude obmedzený v závislosti od ubytovacích kapacít Vášho 
zariadenia, Vášho personálu a v závislosti od parkovacích plôch ktorými disponujete s tým, že na každý deň 
konania podujatia bude vydaná samostná karta (budú farebne odlíšené). 
 

Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste do priloženého formulára, ktorý vyplnený odovzdáte pri 
preberaní kariet a  ktorý bude podkladom k ich vydanému počtu, uviedli pravdivé údaje tak, aby sa karty 
využívali len pre potreby Vaše, Vášho personálu a Vašich ubytovaných hostí a neboli využívané pre potreby 
iných ľudí, ktorým aj tak tieto karty nebudú umožňovať vjazd do Demänovskej Doliny, avšak ich zneužívanie 
by mohlo spôsobiť problém v plynulosti cestnej premávky a tým problémy s organizáciou celého podujatia. 

 
Podotýkame, že v súlade s pravidlami regulácie dopravy počas podujatia budú mať vozidlá 

s rezidentnou kartou m. č. Demänová a Bodice umožnený vjazd len do týchto mestských častí. Z dôvodu 
zabezpečenia plynulosti dopravy počas podujatia nebude rezidentom ani ubytovaným hosťom m.č. 
Demänová a Bodice umožnený vjazd do Demänovskej doliny. 

 
Pre potreby prepravy návštevníkov samotného podujatia alebo lyžiarskeho strediska Jasná v rámci 

regulovaného úseku cesty č. II/584 bude zabezpečená kyvadlová doprava s dostatočnou kapacitou 
autobusov. Kyvadlová doprava bude prepravovať ľudí v oboch smeroch v pravidelných 10 minútových 
intervaloch v dňoch 05.03 – 06.03 2016 v čase 05.30 do 22.00 hod., v prípade ak si to vyžiada dopravná 
situácia aj dlhšie. 

 
Na území mesta Liptovský Mikuláš budú nasledovné nástupné miesta kyvadlovej dopravy:  

1. Železničná stanica 

2. Parkovisko ul. Komenského (Areál bývalých Považských kasární) 

3. Parkovisko Tesco 

4. Záchytné parkovisko Vojenská Akadémia 

5. Záchytné parkovisko Pavčina Lehota   

 

Pre účely prepravy rezidentov a ubytovaných hosťov m.č. Demänová a Bodice budú kyvadlovou 

dopravou využívané nástupné miesta určené pre skibusy. 

 

Okrem kyvadlovej dopravy budú premávať aj posilnené linky Skibusov (t.j. budú zdvojené), pričom 

budú premávať budú podľa grafikonu a budú stáť okrem štandardných zastávok aj na vyššie uvedených 

zastávkach. Súčasne ostávajú zachované aj pravidelné linky SAD. 

 

Prosíme, aby ste o týchto informáciách informovali všetkých Vašich ubytovaných hostí.  

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok môžete kontaktovať zamestnancov mestského úradu, 

odboru ŽP a dopravy na tel. č. 044/5565380, prípadne zástupcu organizátora na tel. č. 0910 111 600.  

Bližšie informácie ohľadom harmonogramu WORLD CUPU JASNÁ 2016  ako aj dopravných 
inštrukcií počas konania podujatia sú uverejnené a pravidelne dopĺňané na web stránke podujatia 
www.wordlcupjasna.sk. Informácie k podujatiu a k organizácii dopravy počas neho budú taktiež uverejnené 
v mestskom spravodaji mesta Liptovský Mikuláš a na stránke mesta Liptovský Mikuláš www.mikulas.sk. 
 
 
        S pozdravom. 
 
 
 Ing. Gabriel Lengyel 
 vedúci odboru 


