Tatry mountain resorts, a.s

Na lyžiarov v tatranských strediskách čakajú viaceré novinky
CHOPOK/TATRY (8. november 2018) – Lyžiarske strediská sa pripravujú na novú
zimnú sezónu. Pre milovníkov zimných športov, dovolenkárov v Nízkych a Vysokých
Tatrách pripravil prevádzkovateľ tatranských stredísk viaceré technické a prevádzkové
novinky.
NÍZKE TATRY
Lyžovačka v Nízkych Tatrách bude v lyžiarskej sezóne 2018/19 opäť o čosi komfortnejšia.
Sneh na Chopku garantuje systém technického zasnežovania, ktorý sa túto zimu rozšíri o 9
nových snežných bodov v časti zjazdovky č. 12a Jelení Grúň a na zjazdovke Zadné Dereše
o ďalších 13 bodov. Spolu bude na Chopku už 617 snežných bodov. Komfortnejšie
vylepšenia pocítia lyžiari, ktorí budú lyžovať na severnej strane Chopku, kde sa túto zimu
otvorí nová moderná Reštaurácia Habarka so slovenskou kuchyňou vo folklórnom šate. Ski-in
Ski-out 200 miestnu reštauráciu so 100 miestnou terasou nájdu lyžiari pri výstupnej stanici
lanovky Lúčky B8 v bezprostrednej blízkosti zjazdoviek FIS a Turistická. V lokalite Priehyba
na severnej strane Chopku budú mať návštevníci možnosť občerstviť sa aj v novom gastro
pointe – Jasná Mountain Food, v horskej verzii veľmi moderného a obľúbeného street food-u.
Lyžiari si tu vychutnajú rýchle občerstvenie priamo na svahu. V lokalite Otupné pribudne 5
nových chaletov s nápaditým a moderným dizajnom pre náročného klienta. Aj tento rok je pre
všetkých milovníkov lyžovania pripravená profesionálna pretekárska trať Skiline aréna ktorá
bude situovaná na zjazdovke č. 10 Vrbická (Grand – Brhliská). Vstup do Skiline arény je
bezplatný. Stredisko Jasná naďalej rozvíja procesy skibusovej dopravy, skialpové koridory,
osvetu skialpinistov a bezpečnostnú hliadku na lyžiach – skipatrolu. Ďalej využíva inováciu
pri úpravách zjazdoviek v podobe profesionálneho softvéru SNOWsat so systémom riadenia
s meraním hĺbky snehu a satelitného navádzania polohy ratraku. Pre skvalitnenie dôležitých
strediskových informácií bude v Jasnej na lanovej dráhe Záhradky – Rovná hoľa posilnený
centrálny strediskový rozhlas. Na južnej strane Chopku zavádza stredisko nové komfortné
zlepšenie v podobe riadenej nástupnej zóny. Systém vpustí do nástupnej zóny presný počet
ľudí, podľa kapacity kabínky. Lyžiari si tak pohodlne bez tlačenia nastúpia a uložia do
držiakov svoje lyže. Hotel Srdiečko realizoval I. etapu rekonštrukcie ubytovacích priestorov,
keď vymenil nový nábytok (otvorený bude od 7.12.) a od 1.5. 2019 čaká tento hotel II.
komplexná rekonštrukcia všetkých izieb, chodieb a kúpeľní. Na Chopku v komplexe Rotundy
pribudne už pred zimnou sezónou automatický defibrilátor, ktorý pomáha pri závažných
poruchách srdcového rytmu. Stredisko Jasná sa stáva „eko friendly“ aj vďaka postupnému
nahrádzaniu plastového riadu v gastro zariadeniach na svahoch ekologickými materiálmi
(papier, bambus) alebo porcelánom. K výrazným zmenám patrí aj separácia komunálneho
odpadu na nástupných miestach lanoviek a v prevádzkach v stredisku, kde pribudol lis na
odpad v Hoteli Grand Jasná.
Prírodná chladnička, ktorá uchováva nad Bielou Púťou sneh z minuloročnej sezóny, sa ako
projekt vydarila. Stredisko Jasná hodnotí experiment pozitívne, k dnešnému dňu je zostatok
snehu cca 65%.

100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov si návštevníci pripomenú originálne
na vrchole Chopka už 30. novembra 2018 a symbolicky otvoria aj zimnú sezónu. Lyžiarska
sezóna v najväčšom slovenskom stredisku v Jasnej, štartuje už v sobotu 1. decembra 2018
skvelou hudobnou šou pod názvom Winter Jasná Opening. Viac na www.jasna.sk
VYSOKÉ TATRY
V Tatranskej Lomnici pribudnú už túto zimu dve nové snežné pásové vozidlá na úpravu
svahov. Jedno bude mať špeciálne zariadenie Leica Geosystems od spoločnosti Prinoth, ktoré
ponúka satelitný pozičný systém umožňujúci získať čo najpresnejšie meranie a vizualizáciu
výšky snehovej pokrývky. Softvér je prispôsobený na sneh a na základe 3D modelu krajiny
bez snehu vie počas zimy presne vymerať snehovú vrstvu a profil zeme v reálnom čase a na
konkrétnom mieste, kde sa stroj nachádza. Údaje o výške snehovej pokrývky sú analyzované
z GPS súradníc a snímačov uhla pohybu ratraku priamo na displeji inštalovanom v kabíne.
Počas každodennej úpravy zjazdových tratí tak prevádzkovateľ strediska presne vie, ako a kde
má rovnomerne rozvrstviť, a na ktoré miesta použiť zvyšný sneh. Stredisko dostane zároveň
aj 7 nových statických veží SUFAG na zasnežovanie, ktoré budú osadené na exponované
miesta pod Štartom, pri údolnej stanici 15 miestnej lanovky, v lokalitách Čučoriedky Východ
a Západ, Štart Východ a Bukova hora. 2 nové snežné delá Technoalpin TR 8 dostane aj
lyžiarske stredisko na Štrbskom Plese. Na svahoch vo Vysokých Tatrách pokračuje opäť
úspešný projekt bezpečnostnej lyžiarskej hliadky - skipatroly. Pre skialpinistov budú
v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese vytýčené skialpinistické koridory. Na Lomnickom
štíte a v Hoteli FIS sú vo verejných priestoroch umiestnené dva nové externé defibrilátory,
ktoré môžu pomôcť pri náhlom srdcovom kolapse. Novinkami v reštauračných zariadeniach
sú túto zimu rozšírené kapacity reštaurácie Panorama na Skalnatom plese a otvorenie novej
samoobslužnej reštaurácie 20. decembra na mieste bývalého Kamzíkova. Výrazným
redizajnom prešla aj reštaurácia Pizza Pasta na medzistanici Štart, ktorá sa aj dispozične
rozšírila o 40 miest. Pred zimnou sezónou sa dokončí druhá fáza rekonštrukcie reštaurácie
Hrebienok, ktorú v interiéri doplní nová kaviareň a jedáleň. Zásadnou zmenou prešiel
Grandhotel Starý Smokovec, ktorý zmodernizoval 79 izieb a apartmánov a vynovil aj
kongresovú miestnosť a chodby hotela. Na svoje otvorenie čaká nová prístavba terasy Hotela
FIS na Štrbskom Plese, ktorá sa okolo Vianoc rozšíri v interiéri o 44 miest a v exteriéri o 26
miest. Hotel bude mať navyše novú profesionálnu lyžiareň s ohrievačmi na lyžiarky. Aj túto
sezónu si lyžiari užijú v strediskách Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso lyžovačku ešte pred
oficiálnym spustením prevádzky tzv. Fresh Track v Lomnickom sedle a na Solisku, ktorý
ponúka autentický zážitok z panensky nedotknutej zjazdovky. So začiatkom novej zimnej
sezóny sa opäť otvorí na Hrebienku najnavštevovanejšia tatranská atrakcia Tatranský ľadový
dóm. 6. ročník najúspešnejšej zimnej atrakcie vo Vysokých Tatrách bude tento rok postavený
v téme Chrámu sv. Petra v Ríme s bazilikou a Berniniho kolonádou. Staviteľom bude Adam
Bakoš a pre verejnosť je otvorenie naplánované už na 23. novembra. Počas sezóny budú už
tradične aj ďalšie osvedčené zimné eventy ako Tatry Ice Master na Hrebienku, Snežné psy
v Tatranskej Lomnici, Snow camp a Večera pod hviezdami na Skalnatom plese, Tatranská
večera zážitkov, 75 tajomstiev lanovky či medzinárodný pohár klubu Šikovných sezónkárov
pod názvom Hero Season Trophy.
Oficiálne otvorenie lyžiarskej sezóny v Tatranskej Lomnici vo veľkom štýle pod názvom SKI
Exklusive štartuje už 15. decembra 2018. Viac na www.vt.sk
Skipasy sa už nakupujú spôsobom ako letenky
Zimná sezóna 2018/19 prináša do tatranských stredísk zásadnú a revolučnú novinku v podobe
modernej cenotvorby skipasov, a to prostredníctvom novej funkcionality webu GOPASS.

Ceny skipasov už nebudú fixné, ale zobrazujú sa dynamicky online, podľa riadeného
manažovania počtu predaných lístkov a vyťaženosti strediska v danom termíne. Na
www.gopass.sk tak pôjde o živý proces, kde ceny prepočítava program, ktorého cieľom je
rovnomerne rozptýliť lyžiarov do stredísk počas celej sezóny. Preto budú ceny skipasov počas
exponovaných termínov vyššie a počas neobsadeného strediska naopak nižšie. Aktuálna cena
skipasu sa bude odvíjať nielen od obsadenosti strediska, ale aj od počasia a iných externých
faktorov, vplyv týchto faktorov sa premietne do rôznych cenových hladín, ktoré môžu mať
vyššiu zľavu z maximálnej ceny v daný moment a to od 0-30%. Nakoľko sa záujem zo strany
lyžiarov počas celej sezóny mení vzhľadom k termínu lyžovania, je nevyhnutné plánovať si
lyžovanie vopred, pre dosiahnutie čo najlepšej ceny tzn. „Čím skôr kúpiš, tým výhodnejšie
lyžuješ“. Týmto sa dáva šanca klientom, ktorí vedia skôr naplánovať svoje časové možnosti aj
byť za to odmenení formou výhodnejších cien ako sú bežne ceny pre daný 1 dňový skipas
dostupný na kamennej pokladni. Tí lyžiari, ktorí sa neboja nakupovať skipasy online si môžu
„uloviť“ ceny skipasov už pri napadnutí prvého snehu alebo počas jarnej lyžovačky aj od 9
eur, počas Vianoc od 27 eur a počas Silvestra od 38 eur. V najsilnejších termínoch sa skipasy
budú dať kúpiť online oveľa lacnejšie ako tomu bolo minulý rok. Viac informácií na
www.gopass.sk
__________________________________________________________________________________
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. 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 roka 2017 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie
stredísk TMR takmer 300 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

