
Tatry mountain resorts, a.s. 

TMR a Snowhill prevezmú Skiareál Špindlerův Mlýn už v zimnej sezóne  

 
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (6.november 2012)  - Spoločnosť Tatry moutain resorts, a.s., (TMR) a 
obchodná spoločnosť SMMR, a.s. dcérska spoločnosť SNOWHILL, a.s. budú už v najbližšej 
zimnej sezóne prevádzkovať SKIAREÁL Špindlerův mlýn, a.s.. 

Zástupcovia Tatry mountain resorts, a.s. a zástupcovia obchodnej spoločnosti SMMR, a.s. podpísali 
nájomnú zmluvu s ČSTV a v zime budú prevádzkovať Špindlerov mlyn. 
 
„Sme radi, že došlo k podpisu zmluvy. Veľmi si vážime dôvery, ktorú v nás ČSTV vložilo a sme 
pripravení realizovať všetky naše ciele a vízie,“ povedal Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR. 
 
Nájomná zmluva bola stanovená na dvadsať rokov. Behom nej sa noví nájomcovia zaviazali 
zainvestovať čiastku 800 miliónov českých korún. Investovať sa bude do výstavby nových 
lanoviek, zjazdových tratí a ďalšej infraštruktúry.  Súčasťou nájomnej zmluvy je aj opcia na ďalších 
dvadsať rokov. 
 
„Budeme sa zo všetkých síl snažiť vytvárať príjemné podmienky, aby sa Špindlerov Mlyn opäť stal 
obľúbeným miestom pre rodinnú dovolenku. Našou víziou je totiž vrátiť do Špindlerovho Mlyna 
práve túto cieľovú skupinu,“ potvrdil Hlavatý. 
 
V nasledujúcich dňoch bude prebiehať inventarizácia majetku a ďalšie administratívne úkony. 
 
„K samotnému prevzatiu areálu by mohlo dôjsť už 15.11.2012 a následne by už nič nebránilo 
k úspešnému štartu našej prvej lyžiarskej sezóny v Skiareáli Špindlerův Mlýn,“ dodal  Bohuš Hlavatý. 
 

 
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, Chalets 
Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely 
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely 
Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské Pleso. Do konca 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 vo Fun Parku, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.  

 


