
                                                                  Tatry mountain resorts, a.s. 

TMR dala ponuku na kúpu lyžiarskeho strediska v Špindlerově Mlýně 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (6. jún 2011) – najväčší hráč slovenského cestovného ruchu, 
spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. dala ponuku na kúpu českého lyžiarskeho 
areálu v Špindlerovom Mlyne... 

 
Spoločnosť TMR podala v piatok 3.júna 2011, Českému svazu tělesné výchovy (ČSTV), ponuku na 
kúpu lyžiarskeho areálu v Špindlerovom Mlyne. TMR súčasne vyzvala ČSTV k ďalšiemu jednaniu.  
 
„V prípade, že by ČSTV predával v dražbe ďalšie areály, v TMR nevylučujeme, že by sme o ne 
neprejavili tiež záujem“, povedal predseda dozornej rady spoločnosti TMR Igor Rattaj. Rattaj tiež 
uviedol, že prípadné investície do kúpy krkonošských lyžiarskych areálov by mohli predstavovať 
zhruba desaťnásobok čistého zisku areálu Špindlerův Mlýn. Ten v roku 2009, podľa účtovnej 
závierky, predstavoval 26,7 miliónov Kč. 
 
TMR si dokáže predstaviť finančný aj kapitálový vstup s tým, žeby súčasní vlastníci, ktorými sú 
Český svaz tělesné výchovy a Svaz lyžařů ČR, zostali a spoločnosť TMR by navýšila kapitál na 
dobudovanie a modernizáciu rezortov. V investovaní má spoločnosť veľké skúsenosti na Slovensku 
(tzv. Nová éra Tatier), kde investovala v posledných rokov viac ako 70 mil. EUR do modernizácie 
stredísk, najmä do vyššej kapacity a komfortu prepravy lyžiarov. 
 
Aktivity spoločnosti TMR v Poľsku sú rovnako v plnom prúde. Spoločnosť aktívne jedná o kúpe 
Poľských lanových dráh (PKL - Polskie  Koleje Linowe). V súčasnej dobe predaj potvrdili Poľské 
štátne železnice (PKP – Polskie Koleje Panstwowe), ktoré ešte čakajú na finančné ohodnotenie 
spoločnosti PKL od svojich poradcov.  
 
PKP doteraz neurčili spôsob predaja ich dcérskej spoločnosti PKL. „TMR už predložila konkrétnu 
ponuku a aktívne v tejto záležitosti s PKP jedná“, doplnil Rattaj. Takto jasný záujem o kúpu 
spoločnosti PKL doteraz prejavila len spoločnosť TMR. 
 
 
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.  


