
Tatry mountain resorts, a.s. 

Svište na Štrbskom Plese milo prekvapili 

ŠTRBSKÉ PLESO (29. august 2011) – Štrbské Pleso uplynulý víkend prilákalo viac ako 5 tisíc 
návštevníkov. Športová akcia pre malých aj veľkých, pod názvom Svište na Plese, bola tou 
správnou bodkou za letnými prázdninami.  

 
Netradičné športové podujatie, Svište na Plese, prilákalo počas uplynulého víkendu na Štrbské Pleso 
takmer 900 malých svišťov, ktoré sa rozhodli zapojiť do atraktívnej detskej olympiády. Deti si mohli 
dobre zašportovať, otestovať svoje zmysly, namaľovať vlastnú svištiu krajinku či napísať svoj vlastný 
sviští príbeh.  
 
Najväčším lákadlom športového víkendu bol tzv. sviští beh dovrchu na Solisku. Každé dieťa, ktoré sa 
ho zúčastnilo automaticky získalo skipas na celodennú lyžovačku na Štrbskom Plese platný na 
nasledujúcu zimu. Za chvíľu už niektoré malé svište musia do školy. Šport, turistika, v zime lyžovačka 
sú a budú tým správnym prostriedkom ako sa odreagovať od kníh a byť stále fit. 
 
Na víkendový pobyt, na zdravom horskom vzduchu si odskočil z nakrúcania nového slovenského 
seriálu Hod Svišťom, aj samotný maxi svišť. Tento sa postaral o zábavu a spestrenie celej tatranskej 
olympiády.  
 

   
 
Tak ako tomu na horách býva zvykom, počasie počas dvoch víkendových dní ukázalo všetkým obe 
svoje tváre. Rodiny s deťmi si užívali aj horúce slnko, no prekvapila ich aj búrka.  
 
Organizátor, spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., sa po prvom úspešnom ročníku podujatia Svište 
na Plese teší aj na jeho druhé pokračovanie už nasledujúci rok. Účasť až 5300 ľudí organizátorov 
príjemne prekvapila.  
 
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. 


