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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2020 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. apríla 2020) – 29. apríla 2020 sa v Holiday Village 

Tatralandia v Liptovskom Mikuláši konalo riadne valné zhromaždenie (RVZ) 

spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Spoločnosť, TMR). Akcionári prijali 

všetky návrhy predstavenstva. 

Akcionári medziiným schválili individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie 

zisku za minulý finančný rok 2018/19 vo výške 4,087 mil. EUR a to tak, že 408,7 tis. EUR 

sa použije na doplnenie rezervného fondu, 20 tis. EUR sa použije na prídel do sociálneho 

fondu a 3,657 mil. EUR sa ponechá v Spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých období. 

Spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o. bola opätovne zvolená za audítora TMR. Ďalej 

akcionári schválili zmeny stanov Spoločnosti, pravidlá odmeňovania, odvolali člena 

dozornej rady, Igora Rattaja a zvolili členov dozornej rady, Andreja Devečku a Bohuša 

Hlavatého. Pán Bohuš Hlavatý zároveň končí na pozícii predsedu predstavenstva a CEO, 

s tým, že do konca roka 2020 ostane pozícia CEO neobsadená.  

Ohľadom obchodného plánu na súčasný finančný rok 2019/20, vzhľadom na vývoj 

pandémie COVID-19, TMR berie do úvahy viacero variant vývoja finančnej situácie. 

Keďže sa situácia stále mení, finančný rozpočet je momentálne až nenastaviteľný. 

Plánom Spoločnosti je si počas krízového obdobia zachovať finančnú stabilitu a 

bezpečné pokračovanie činnosti v ďalších obdobiach. Vzhľadom na to Spoločnosť stále 

upravuje svoje operatívne finančné plány a konkrétny plán nezverejňuje. 

Zápisnica RVZ bude zverejnená do 15 dní na http://tmr.sk/pre-investorov/zakonne-

zverejnenia/valne-zhromadenia/. 

___________________________________________________________________________ 

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 lokalitu Štrbské Pleso, ktorú 
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TMR spoluprevádzkuje. 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 

 


