Najväčšia firma v cestovnom ruchu na Slovensku prepustí
260 zamestnancov
Liptovský Mikuláš - 25.1.2021 - Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) avizuje
hromadné prepúšťanie. Firma, ktorá patrí medzi top prevádzkovateľov horských
stredísk a turistických služieb v regióne strednej a východnej Európy, tak reaguje na
koronakrízou zatvorené prevádzky a zložitú situáciu v cestovnom ruchu.
Cestovný ruch patrí medzi odvetvia hospodárstva, ktoré pandémia COVID-19 zasiahla najviac.
Obmedzenia, zatvorené prevádzky, rôzny prístup štátnych autorít k pomoci subjektom
cestovného ruchu, nútia prevádzkovateľov pôsobiacich v tomto segmente v celej Európe robiť
všetko preto, aby prežili a čo najlepšie sa pripravili na jeho opätovný reštart. Výnimkou nie je ani
spoločnosť TMR, ktorá pôsobí na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a v Rakúsku.
Po zoštíhľovaní a zefektívňovaní štruktúr, ktoré firma absolvovala na jar 2020, prišlo v pondelok
25.januára 2021 rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o hromadnom prepúšťaní.
„V situácii, keď sú naše prevádzky zatvorené a niektoré aj niekoľko mesiacov, nemôžeme ďalej
sedieť, čakať a dúfať. O to viac, že pôsobíme v štyroch krajinách Európy a vidíme, ako rôzne sa
stavajú ich vlády k podpore cestovného ruchu. Niekde sa nastavia opatrenia, ktoré platia
a fungujú, niekde sa pravidlá menia každú chvíľu, ich realizácia vás stojí kopec peňazí, ktoré vám
nikto nevráti a aj tak vás napokon vypnú. Musíme sa preto správať čo najzodpovednejšie, šetriť
na nákladoch a to aj za cenu nepopulárnych opatrení. Ak stabilizujeme firmu teraz, jednoduchšie
sa nadýchneme do doby a projektov, ktoré prídu po korone,“ uviedol predseda predstavenstva
TMR, a.s. Igor Rattaj.
Hromadné prepúšťanie v slovenských prevádzkach TMR by sa malo dotknúť 180 zamestnancov.
„Ide o ľudí pracujúcich v horských strediskách, akvaparku a manažmente. Ďalšiu skupinu
predstavuje 80 zamestnancov, ktorí v spoločnosti končia svoje pôsobenie z dôvodu ukončenia
pracovnej zmluvy na dobu určitú, ukončenia skúšobnej doby alebo odchodu do dôchodku,“
informoval riaditeľ ľudských zdrojov TMR, a.s. Marek Schwarz.
Spoločnosť TMR zamestnávala pred príchodom koronakrízy vo všetkých krajinách takmer 3500
osôb. Doterajšie zoštíhľovanie štruktúr sa dotklo všetkých stredísk a pozícií - od sezónnych
zamestnancov až po manažment. Po avizovanom hromadnom prepúšťaní na Slovensku by v
TMR malo pracovať 1100 zamestnancov, z toho 785 v slovenských prevádzkach.

___________________________________________________________________________

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
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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.
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