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Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta  

 

        Vážený pán, vážená pani, 

 

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský 

Mikuláš,  IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom 

Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na 

obchodovanie na  kótovanom trhu a voľnom trhu Vám podľa § 45 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze 

cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje nasledovné regulované informácie:  

 

Dňa 30. júna 2014 podpísalo vedenie TMR a predstavenstvo poľskej spoločnosti WPKiW S.A., 

vlastniacej Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) intenčný list k dohode o spolupráci na 

modernizácii Sliezskeho zábavného parku. Zároveň sa začal proces prípravy osobitných zmlúv a 

podmienok spolupráce. Konečný súhlas so zaangažovaním TMR do modernizácie zábavného parku 

vydá Sliezske vojvodstvo.  

Sliezsky zábavný park pri poľskom meste Chorzów je najväčším a najstarším celoročným parkom 

v Poľsku. Poľský manažment zábavného parku začal v septembri minulého roka hľadať investora na 

modernizáciu. Spoločnosť TMR bola vybraná pre odbornosť v manažovaní horských stredísk vo 

Vysokých, Nízkych Tatrách a Aquaparku Tatralandia a pre bohaté skúsenosti s vedením, 

modernizáciou a napredovaním svojich stredísk. V rámci analýzy podmienok potenciálnej spolupráce 

s TMR v oblasti modernizácie Sliezskeho zábavného parku budú prebiehať niekoľkomesačné 

rokovania a diskusie s dozornou radou WPKiW S.A, vedením kraja, dotknutými vlastníkmi a 

poslancami krajského zastupiteľstva o podrobnom investičnom pláne, spôsobe financovania a 

prevádzke. 

Sliezsky zábavný park bol do prevádzky uvedený v roku 1959. Jeho rozloha je 26 ha. Park sa 

nachádza v hornosliezskej priemyselnej aglomerácii s unikátnou „oázou zelene“ Sliezskeho parku 

(Park Śląski). Najväčšou atrakciou lunaparku sú lietadlá zavesené na 45 m vysokej veži. Od roku 1985 

je v prevádzke tzv. ruské koleso, z ktorého je výhľad na celé Sliezsko. V roku 2007 pribudla parku 21 

metrová horská dráha, v areáli je 50 atrakcií.  

 

S úctou 

 

                
         Ing. Jozef Hodek   

člen predstavenstva                          

Demänovská Dolina 30.06.2014 


