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Tlačová správa 
 
 
 
Zasnežujeme! 
 

Jasná, 27. marca 2019 – Dobré správy pre lyžiarov. Na Chopku dnes ráno vďaka ochladeniu 
opäť zapli snežné delá. Technické zasnežovanie by malo doplniť zásoby snehu tak, aby 
lyžovačka v najväčšom stredisku na Slovensku mohla trvať čo najdlhšie.    

„Zasnežujeme vrchnú časť Chopku zo severnej strany. Začali sme už ráno. Ak to počasie 
dovolí, chceli by sme pokračovať až do zajtra. Aktuálne máme na Chopku -6°C, vďaka čomu 
sme mohli pustiť zasnežovanie na plný výkon,“ uviedol Martin Kupčo, vedúci lyžiarskych tratí 
a zasnežovania v stredisku Jasná.  V súčasnosti je na hlavných zjazdovkách od 50 do 150 cm 
snehu.  

Ochladenie a možnosť zasnežovania by mali pomôcť zabezpečiť dostatok snehu pre skvelú 
jarnú lyžovačku v Jasnej minimálne do Veľkej noci a predĺžiť tak možnosť zážitkov aj pre 
všetkých majiteľov sezónnych skipasov známych ako Šikovná sezónka.  

Zaujímavosťou je, že kým v Nízkych Tatrách prišlo k slovu technické zasnežovanie, k Vysokým 
Tatrám bola štedrejšia príroda - na Štrbskom Plese za posledných 24 hodín napadlo do 20 
cm,  v Lomnickom sedle od 20 do 40 cm nového snehu. Aj vysokotatranské strediská tak 
mieria za skvelou veľkonočnou lyžovačkou.  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní 
a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách 

TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De 

Luxe, 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, ktoré TMR spoluprevádzkuje. 
Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a 

Horskú ubytovňu Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko 

Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. 
(Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v 

zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám 

hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2017 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie 
stredísk TMR takmer 300 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 


