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Podpísanie vyhlásenia o zámere, v rámci plánovanej privatizácie Poľských 
lanových dráh 

KRYNICA ZDRÓJ (13. október 2011) – Na Mestskom úrade Krynica Zdrój 13. októbra 2011 
štyri združené obce - Szczawnica, Krynica-Zdrój, Czernichów a Zawoja podpísali so slovenskou 
spoločnosťou Tatry mountain resorts, lídrom v odvetví cestovného ruchu v strednej Európe, 
vyhlásenie o zámere. Účelom podpísania vyhlásenia o zámere je vytvorenie verejno-súkromného 
združenia so záujmom o nákup akcií Poľských lanových dráh. Privatizácia spoločnosti je 
plánovaná na prelome roka 2011/2012. 
 
Podpísané vyhlásenie o zámere je predzvesťou niekoľkotýždňových rokovaní o investičnej zmluve. Táto 
zmluva má obsahovať detailné podmienky dohody medzi obcami a súkromným investorom súvisiace 
s kúpou Poľských lanových dráh.    
 
V zmysle ustanovení vyhlásenia o zámere sa TMR zaviazalo plniť doterajší program rozvoja Poľských 
lanových dráh na územiach obcí. Zo strany slovenskej spoločnosti sa tiež očakáva transfer prostriedkov do 
združenia na nákup akcií spoločnosti Poľské lanové dráhy. Miestne samosprávy získajú právo reálneho vplyvu 
na rozhodnutia prijímané vo vzťahu k fungovaniu spoločnosti. Jednou z osobitných právomocí obcí bude 
možnosť vetovania prípadných plánov na uzavretie alebo likvidáciu zariadení, ktoré sa nachádzajú na 
spravovanom území, rozdelenia spoločnosti a predaja jednotlivých lyžiarskych stredísk. 
 
Klauzula zahrnutá do vyhlásenia o zámere umožňuje pristúpiť k dohode združeným obciam Zakopane a 
Kościelisko. V júli tohto roku tieto obce podpísali spolu s ďalšími štyrmi obcami, na území ktorých sa 
nachádzajú lanové dráhy a vleky, ktoré patria Poľským lanovým dráham, vyhlásenie o spolupráci pri privatizácii 
spoločnosti, ktorá je vlastníkom Poľských železníc (štátna pokladňa). Tento dokument predpokladal vytvorenie 
združenia, úlohou ktorého malo byť nájdenie strategického investora na nákup akcií Poľských lanových dráh. 
 
„Podpísané vyhlásenie je prvý skutočný pohyb v privatizácii Poľských lanových dráh, vymedzujúci rámec, v 
ktorom dokážeme nájsť s obcami spoločný záujem“, povedal Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva 
spoločnosti Tatry mountain resorts. „Ustanovenia obsiahnuté v dnešnom vyhlásení tiež potvrdzujú, že našim 
zámerom nie je zatváranie objektov Poľských lanových dráh.  Naopak, vnímame obrovský potenciál 
tatranského regiónu a ďalších horských oblastí, preto chceme rozvíjať ich infraštruktúru“, dodal Hlavatý.  
 
Spoločnosť Tatry mountain resorts je vlastníkom a prevádzkovateľom lukratívnych lyžiarskych stredísk a 
hotelov v Nízkych a Vysokých Tatrách. Ponúka moderné lyžiarske vleky a zjazdovky, ktoré obslúžia 45 000 
lyžiarov za hodinu. V priebehu najbližších rokov plánuje investovať kapitál vo výške 90 miliónov eur na 
Slovensku a v zahraničí. V súčasnej dobe má TMR najväčší záujem o investovanie v južnom Poľsku. Už 
dlhšiu dobu prejavuje záujem o kúpu Poľských lanových dráh. Zvažuje tiež investície do ďalších poľských 
regiónov.  
 
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 Grand Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje 
strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, 
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. Do týchto dní investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do 
uvedených stredísk vyše 70 mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v 
najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia, najväčší slovenský termálny aquapark, ktorý ponúka 
okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch 
Holiday Village Tatralandia.  

 


