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Futbalisti obdarujú detské oddelenie v Poprade 
 

ŠTRBSKÉ PLESO (13. december 2011) – Športový hotel FIS na Štrbskom Plese spolu 
s partnermi pripravil benefičný futbalový turnaj a za vyzbieranú sumu zakúpi televízny 
prijímač na detské oddelenie v Poprade. Športové tímy ako „old boys“ SLOVAN 
Bratislava, Polícia SR Starý Smokovec, Športový klub ŠTRBA, či hokejisti z HC LEV 
Poprad budú tí, ktorí budú mať príležitosť v sobotu 17.decembra pomôcť chorým 
deťom a zároveň si dobre zašportovať. 
 
Vianoce sú obdobím rodinnej pohody a darčekov. Pri tejto príležitosti vznikla aj myšlienka pripraviť 
vianočný futbalový turnaj, ktorý pomôže chorým deťom. 
 
Prvý ročník benefičného vianočného futbalového turnaja hotela FIS na Štrbskom Plese sa 
uskutoční v športovej hale, ktorá je súčasťou hotela FIS už v sobotu 17. decembra 2011. V turnaji si 
zmerajú svoje sily hráči z hotela FIS, športového klubu ŠTRBA, ČSOB, „old boys“ SLOVAN 
Bratislava, Polícia SR Starý Smokovec, ako aj hokejoví hráči z HC LEV Poprad. Všetci aktéri si 
nielen spríjemnia svoj sobotňajší deň, ale zároveň pomôžu dobrej myšlienke. 
 
Vďaka výťažku z benefície bude pre detské oddelenie popradskej nemocnice zakúpený nový 
televízny prijímač, ktorý malým pacientom spríjemní dni nedobrovoľne strávené v nemocnici a bez 
rodičov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 a Chalets Záhradky De Luxe, vo Vysokých Tatrách spoločnosť 
TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, 
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Srdiečko, Liptov a 
Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské Pleso. Ku koncu 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 v štýle Divokého západu vo 
Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.  


