
Tatry mountain resorts, a.s. 

Svište ovládnu Štrbské Pleso 

ŠTRBSKÉ PLESO (20. august 2012) – Štrbské Pleso očakáva posledný augustový víkend 
zvýšený počet malých svišťov. Športovú akciu pre malých aj veľkých, pod názvom Svište na 
Plese čaká 25.-26.8.2012 už druhý ročník.  

 
V minulom roku sa zapojilo do atraktívnej detskej olympiády v nádhernom prostredí Štrbského Plesa 
takmer 900 malých svišťov, celkovo bolo na akcii až 5 300 ľudí. Aj tento krát si budú môcť deti na 
podujatí Svište na Plese zašportovať, otestovať si svoje svištie zmysly, namaľovať vlastnú svištiu 
krajinku, napísať svoj vlastný sviští príbeh, ale nielen to. 
 
Asi najväčším lákadlom športového víkendu bude sviští beh na Solisku. Každé dieťa, ktoré sa ho 
zúčastní automaticky získa skipas na celodennú lyžovačku na Štrbskom Plese. Nakrátko však 
nepríde žiadne dieťa, pre každé je pripravený sviští darček. Za chvíľu už niektoré malé svište budú 
vykračovať do školy, či škôlky. Šport, turistika, v zime lyžovačka sú a budú aj pre ne tým správnym 
prostriedkom ako sa odreagovať od povinností a byť stále fit. 
 

 
Na záver ešte sviští tip na sobotné popoludnie na Štrbskom Plese - na tzv. Guláš Cupe bude možnosť 
ochutnať guláš aj previesť sa na Harley Davidson. Akciu moderuje Erika Barkolová a Richard 
Vrablec. 
 
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 Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets 
Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely 
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely 
Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské Pleso. Do konca roka 2011 sa 
preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 100 mil. € a ďalších 56 miliónov € má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. 
Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia. Ide o najväčší slovenský termálny aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj 
zábavu vo Fun Parku, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. 


