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Lyžovačka pod Lomnickým štítom pokračuje 
 
Tatranská Lomnica – 10. mája 2021 - Jediným miestom na Slovensku, na ktorom sa bude 
od pondelka naďalej lyžovať, ostáva Lomnické sedlo vo Vysokých Tatrách. Májová 
lyžovačka na najvyššie položenej zjazdovke v Tatrách začína v nadmorskej výške 2190 m 
n.m.  
 
Lomnické sedlo sprístupnili lyžiarom v piatok 7. mája. Netradične na záver zimy si tak mohli 
vychutnať jazdu na ikonickej zjazdovke, na ktorej ostalo po uplynulej zime ešte viac ako meter 
snehu. „Zjazdovku sme mohli sprístupniť lyžiarom až po uvoľnení opatrení, ktoré dali zelenú 
kabínkovým lanovkám. Aj keď pôvodný predpoklad bol, že lyžovať budeme do nedele, veľký záujem 
zo strany lyžiarov a ešte stále veľmi dobré podmienky na jarnú lyžovačku rozhodli, že 3-dňovú 
sezónu predĺžime ešte o pár dní. Koľko ich bude presne, rozhodne počasie a snehové podmienky,“ 
uviedol manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.  
 
Okrem májovej lyžovačky otvorilo stredisko v Tatranskej Lomnici na kabínkových lanovkách aj 
sezónu pre peších turistov. Tí sa tak môžu vyviezť z Tatranskej Lomnice až na Lomnický štít,  
vrátane výnimočnej možnosti zažiť Noc na Lomnickom štíte.  
 
Horské stredisko Štrbské Pleso ukončilo lyžiarsku sezónu 9. mája 2021. Stredisko Jasná v 
Nízkych Tatrách bude od pondelka uzatvorené, o ďalšej prevádzke sa rozhodne podľa 
aktuálnych podmienok. Predbežne sa na víkend 15. -16. 5. ráta s kombinovanou prevádzkou, kde 
okrem peších turistov budú vítaní aj lyžiari, no zjazdovky už nebudú upravované. 
 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________ 

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý 
vlastní alebo si prenajíma a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty, reštauračné zariadenia, športové služby, 
obchody a hotely. V Nízkych Tatrách na Slovensku TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri 
Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o 
najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s 
morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách 
TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. V slovenských 
Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Noc na 
Lomnickom štíte. V Rakúsku Skupina vlastní a prevádzkuje alpské stredisko na ľadovci Mölltaler Gletscher a jej sesterské stredisko Ankogel 
Mallnitz. V Čechách tiež nepriamo vlastní minoritný podiel v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův 
Mlýn. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a prenajíma si Kaskáda Golf Rezort Brno, 
kde zastrešuje prevádzku hotela, reštaurácie a kongresového centra. V Poľsku TMR vlastní a prevádzkuje horské stredisko Szczyrk Mountain 
Resort a  Legendiu - Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci realitných projektov sa Skupina prevažne orientuje na rozvoj, 
budovanie a predaj apartmánov a komerčných priestorov a prenájom hotelov v rezortoch TMR. Do konca finančného roka 2019 sa 
preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR cca. 400 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v 
Bratislave, Prahe a vo Varšave. 


