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Tatry Mountain Resorts definitívne na ľadovci – spoločnosť 

kúpila alpské lyžiarske strediská Mölltal a Ankogel 

Liptovský Mikuláš - 12.júna 2019 -  Slovenská spoločnosť Tatry Mountain Resorts, a.s. 

(TMR) rozšírila portfólio svojich horských stredísk. Dlhodobo avizovaný zámer vstúpiť do 

alpského strediska naplnila TMR akvizíciou rezortu Mölltal v rakúskom Korutánsku.  

Spoločnosť Tatry Mountain Resorts a.s. podpísala  zmluvu o kúpe 100 % podielu v spoločnosti 

Mölltaler Gletscherbahnen Gesellschaft mbH & CO KG, ktorá je majiteľom a prevádzkovateľom 

ľadovcového lyžiarskeho strediska Mölltaler Gletscher a jeho sesterského strediska Ankogel – 

Mallnitz. TMR, ktorá už v uplynulej sezóne na základe dohody o spolupráci prostredníctvom 

svojho predajného online kanála GOPASS predávala skipasy do týchto stredísk, sa tak po roku 

stala ich majiteľom. 

„Mölltal je jeden z 8 rakúskych ľadovcov, na ktorých sa dá lyžovať 10 mesiacov v roku. Vďaka 

partnerskej spolupráci sme sa mohli bližšie zoznámiť s jeho prevádzkou a otestovať jeho 

možnosti. Táto skúsenosť nám potvrdila, že ľadovec výborne zapadne do skladačky ponuky 

našej spoločnosti,“ uviedol Bohuš Hlavatý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva TMR. 

„Našli sme silného partnera pre ďalší rozvoj strediska ako aj garanta pre ďalšie zvyšovanie 

kvality poskytovaných služieb. TMR vnímame ako lídra v tomto segmente v strednej a východnej 

Európe,“ skonštatoval po podpise zmluvy Heinz Schultz, konateľ  Mölltaler Gletscherbahnen 

Gesellschaft mbH & CO KG. 

Pre spoločnosť TMR predstavuje vstup na ľadovec strategické rozhodnutie: „Dôležitým 

faktorom je aj možnosť rozšíriť ponuku pre klientov tak, aby si mohli dopriať kvalitnú lyžovačku 

oveľa skôr, ako sa začne lyžovať v súčasných strediskách TMR alebo naopak, aby mohli lyžovať 

ešte dlho po tom, čo sezóna na Slovensku, v Česku alebo v Poľsku skončí. Popri relaxe vo 

vodných parkoch, na golfových ihriskách alebo v zábavnom parku tak budú mať naši klienti 

bohaté možnosti aktívneho oddychu po celý rok,“ vysvetlil obchodný riaditeľ TMR Andrej 

Árendáš.  

Prvé kroky spoločnosti TMR v stredisku Mölltal budú viesť k nastaveniu štandardov v oblastiach 

gastro a ďalších jednotlivých služieb. „V priebehu 1-3 rokov by sme chceli na ľadovci nahradiť 

pôvodnú lanovku novou, ktorou by sme dokázali eliminovať poveternostné podmienky. 

Rovnako sa vďaka nášmu know-how chceme vysporiadať aj s ďalšími slabšími stránkami, ktoré 



sme v stredisku v uplynulej sezóne identifikovali. Keďže Mölltal má ideálne podmienky na 

lyžiarske tréningy na najvyššej úrovni, chceme sa zamerať aj na lyžiarske kluby a vrcholových 

športovcov,“ doplnil Árendáš.     

Dôležitou súčasťou kúpy nového strediska bude program GOPASS, ktorého výhody sa pre jeho 

členov ukázali už v uplynulej sezóne. Preto bude TMR v tomto roku rozširovať jeho funkčnosť aj 

do segmentu gastronómie a obchodov.  

 

Lyžiarske stredisko Mölltaler Gletscher v jedinej ľadovcovej oblasti Korutánska ponúka 

zjazdovky všetkých náročností, od najľahších zjazdoviek pre začiatočníkov až po náročné svahy 

pre tréningy vrcholových športovcov. Sezóna na ľadovci Mölltal trvá od polovice júna do 

nasledujúceho mája s výškou snehovej pokrývky dosahujúcou v top sezóne až 450 cm. Stredisko 

má zjazdovky pre začiatočníkov, ale aj terény pre pokročilých freeriderov. Úžasné výhľady 

ponúka panoramatická reštaurácia Ice Palace v nadmorskej výške 2 800 m n.m, odkiaľ sa 

návštevníkom otvára nádherná scenéria 28 vrcholov.  

Lyžiarsky areál Ankogel Mallnitz (20 km od strediska Mölltaler Gletscher) sa nachádza v 

národnom parku Hohe Tauern medzi Korutánskom a Salzburgom a je vynikajúcim cieľom pre 

spestrenie lyžovačky v tomto regióne, najmä pre perfektné terény, väčšinou nad hranicou lesa. 

Obe strediská využívajú spoločný skipas.  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý 
vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V 
Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri 
studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. 
Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu 
tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia . 
Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a 
lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská 
Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horskú ubytovňu  Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v 
spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. TMR si tiež prenajíma a 
prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a prenajíma si Kaskáda Golf Rezort Brno, kde zastrešuje 
prevádzku hotela, reštaurácie a kongresového centra . V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek 
Narciarski S.A. (Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) 
a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a 
prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca finančného roka 2018 sa 
preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR cca. 350 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách 
v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 
 


