Tatry mountain resorts, a.s.

Lyžovačka v Bratislave začala tento rok skôr než v Tatrách
BRATISLAVA (11. november 2011) – V centre Bratislavy sa objavil 11.11. Martin na bielom
koni. Teplota vzduchu síce neatakovala nulu, ale napriek tomu sa centrum mesta mohlo pýšiť
lyžovačkou skôr než na tatranských kopcoch. Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR),
pripravila pre odbornú aj laickú verejnosť symbolické otvorenie zimnej lyžiarskej sezóny.
Dôkazom toho, že hory prišli do Bratislavy je dočasná expozícia Tatier v centre mesta. Najväčšou atrakciou
expozície je nefalšovaná 8-sedačka, ktorá už od začiatku novembra láka oči zvedavcov. Modrá 8-sedačková
lanovka bude aj najväčšou novinkou zimnej sezóny v Tatrách. Noviniek však Tatranci pripravili viac. Slovenské
Tatry posledné roky prinášajú lyžiarom viac komfortu aj garanciu lyžovania vďaka zasnežovaniu, ale po prvý
krát prišli za lyžiarmi priamo do centra mesta.
„Som rád, že tohtoročná lyžovačka sa na Slovensku vďaka nám začala tak, ako ešte nikdy v histórii, v centre
hlavného mesta“, povedal Bohuš Hlavatý predseda predstavenstva TMR. Na mieste, kde sa križuje Obchodná
ulica s Poštovou pribudol kopec snehu aj 8-sedačková lanovka.
"Môžeme to zvaliť na dátumovú anomáliu, keďže sa nám v tomto roku stretlo toľko jednotiek v dátume práve
na Martina, o ktorom sa hovorí, že chodí na bielom koni. Slovenská jednotka v poskytovaní lyžiarskych služieb
preto prichádza so snehom a Tatrami priamo do centra Bratislavy", povedala v odľahčenom tóne Katarína
Šarafínová, riaditeľka komunikácie TMR.
Prítomní v tento deň mohli vidieť netradičné otvorenie lyžiarskej sezóny aj si zasúťažiť na snehu.
"Chceme, aby ľudia vedeli, že v Tatrách majú garanciu lyžovania a nebojíme sa preto zasnežovať aj
Bratislavu", dodala Šarafínová.

Novinky zimnej lyžiarskej sezóny
To na čo sa budú môcť lyžiari tešiť už v oficiálnej lyžiarskej sezóne v Nízkych a Vysokých Tatrách je okrem spomenutej 8sedačkovej lanovky v Tatranskej Lomnici aj nová zjazdovka a ďalšie km technicky zasnežovaných trás. Vysoké Tatry sú
zimným rajom v krásnom prostredí hôr s celkovou dĺžkou zjazdoviek takmer 22 km, výbornými podmienkami na lyžovačku,
ale aj vysokohorskú turistiku nad 2000 m n.m. Na jeden skipas sa jazdí v Tatranskej Lomnici, Starom Smokovci aj Štrbskom
Pleso. „Tento koncept bol úspešný úž v minulej zimnej sezóne, podarilo sa nám významne zvýšiť návštevnosť Vysokých
Tatier“, povedal Hlavatý.
Prepravná kapacita 20. lanoviek a vlekov vo všetkých troch strediskách je viac ako 21 tisíc osôb za hodinu. Moderný systém
zasnežovania poskytuje garanciu snehu na sedemnástich kilometroch zjazdoviek rôznych obťažností. Okrem lyžovačky si
milovníci zimnej zábavy môžu užiť aj nezabudnuteľnú nočnú sánkovačku na Hrebienku či netradičnú zábavu na snežných
atrakciách.
Najvyššie položené lyžiarske stredisko Slovensku, Tatranská Lomnica vďaka investícii 7 mil. EUR do novej 8-sedačkovej
lanovky zvýši prepravnú kapacitu o 2400 osôb za hodinu. Nová osemsedačka s modrou bublinou poteší najmä rodiny s
deťmi. Vďaka systému Kidstop majú rodičia pri preprave svojich ratolestí o starosť menej. Špeciálny úchyt bráni
neposedným malým lyžiarom v nekontrolovanom pohybe, čím je zaručená vyššia bezpečnosť pri ich preprave. Pri lanovke

vyrástla aj nová zjazdovka s miernym sklonom. Maximálny komfort a pohodlie ponúka lyžiarom aj vyhrievaná sedačka
s oranžovou bublinou, ktorá s veľkým úspechom u lyžiarov absolvovala pred rokom svoju premiérovú sezónu. Návštevníci
Štrbského Plesa sa zase môžu tešiť na nový look strediska. Nové pokladne priamo pod mostíkmi, mini námestie pred hotelom
FIS a bezplatné parkovanie priamo v stredisku prinesú viac komfortu a bezpečia pre lyžiarov. Súčasťou komplexu bude aj
nová prevádzka TATRY MOTION, kde si pod jednou strechou každý nájde to svoje – požičovňu, lyžiarsku školu, servis,
depot, športový obchod.
Ešte krajšie zážitky v tatranských hoteloch čakajú návštevníkov vďaka novému wellness aj izbám v Grandhoteli Praha. Hotel
svoju kapacitu rozšíril o 27 izieb a 6 apartmánov. Spojenie tradičného secesného štýlu s modernými prvkami a technológiami
je ich hlavným motívom. Relax bude ešte lepší aj vďaka novému Grand Mountain Spa, koncept inšpirovaný liečivou silou
prírody je tu doplnený o nádherný výhľad na vysokotatranské končiare.
Jasná Nízke Tatry ako najväčšia lyžiarska aréna s výbornými podmienkami pre zimné športy na Slovensku ponúka na
severnej i južnej strane Chopku nekonečné možnosti aktivít, zábavy a aktívneho oddychu na 36 km zjazdoviek. „Som veľmi
rád, že v novej zimnej sezóne pribúdajú v stredisku ďalšie kilometre technicky zasnežovaných trás v úseku pod Chopkom,
až do nadmorskej výšky 1843 m. Už takmer 80% hlavných tratí v stredisku Chopok Sever bude zasnežovaných
najmodernejším zasnežovacím systémom“, povedal Hlavatý. Dokopy stredisko na severnej aj južnej strane Chopka ponúka
20 km technicky zasnežovaných trás a garanciu lyžovania až 5 mesiacov v roku. Rozbehla sa aj náročná výstavba lanovky
Funitel, ktorej výsledkom bude v zimnej sezóne 2012/2013 pohodlné prepojenie Chopku sever s Chopkom juh lanovkou.
Systém Funitel patrí k najmodernejším technológiám na svete.
Najväčšiu obľubu si v stredisku získali lanovky s oranžovými sklami. 8-miestnaj kabínková lanovka Grand Jet na Brhliskách,
ktorá je prvou svojho druhu na svete, ako aj 6-sedačková lanovka s oranžovou bublinou na Záhradkách. Detského
návštevníka poteší Maxiland na Bielej Púti, tento najväčší detský zimný areál na Slovensku na ploche viac ako 6 000 m2
s pohodlným pásovým vlekom je ideálnym miestom pre prvé skúsenosti s lyžami, či snowboardom.
Centrom zábavy v Jasnej je Music club Happy END - cez deň funguje ako reštaurácia s terasou priamo na svahu. Vo
večerných hodinách sa mení na miesto aprés ski zábavy s diskotékou, čím stredisko výrazne získalo aj na atraktívnosti pre
mladých ľudí, ktorí hľadajú po lyžovačke miesto dobrej zábavy pri hudbe, drinkoch a jedle. Jasná už teda dávno nie je len
o skvelej lyžovačke. Novinkou v stredisku je aj moderná shopping zóna so značkovým oblečením a doplnkami s celkovou
rozlohou 1565 m2.
Najlukratívnejší hotel v stredisku Wellness hotel Grand Jasná**** prešiel veľkými zmenami. Najvýznamnejšou je
rekonštrukcia 27 izieb. Lyžiari sa môžu tešiť na štýlové izby v horskom dizajne a v prírodných tónoch.
Dobrá dovolenka na lyžiach by mala zahŕňať aj možnosti pre doplnkový program. Aj preto je skipas zároveň vstupenkou do
aquaparku. Novinkou sezóny je možnosť využiť všetky dvoj- a viacdňové skipasy nielen na lyžovanie, ale na kúpanie v
neďalekej Tatralandii. Spojenie lyžovania s kúpaním v termálnych vodách je pre lyžiarov skvelým benefitom.
Trochu štatistiky
Predchádzajúca zimná sezóna bola pre Tatrancov jednou z najúspešnejších. Priniesla takmer zdvojnásobenie prevádzkového
zisku spoločnosti. Investície do stredísk a hotelov, ktoré sa realizovali pred zimnou sezónou, presiahli 26 mil. EUR. Strediská
TMR, Jasná Nízke Tatry a Vysoké Tatry prilákali počas zimnej sezóny 2010/2011 takmer 680 tisíc návštevníkov, čo je
približne o 25% viac v porovnaní s minulou zimnou sezónou. Najmarkantnejší nárast zaznamenalo stredisko Tatranská
Lomnica. Podarilo sa zmeniť negatívny trend poklesu návštevnosti Vysokých Tatier z minulosti. Významný úspech
zaznamenal aj produkt lyžiarske kurzy, ktorý našiel veľkú odozvu u slovenských škôl a strediská v rámci neho navštívilo
takmer desaťtisíc žiakov.
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.

