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Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta - Hlavné ukazovatele zimnej sezóny 2016/17 

 

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“, „TMR“) 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 dôverné informácie:  

 

TMR zverejnilo hlavné ukazovatele doterajšej zimnej sezóny 2016/17 – za obdobie od začiatku zimnej 

sezóny v novembri 2016 do 23. apríla 2017 – v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom 

roku. Porovnanie zahŕňa horské strediská - Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Starý 

Smokovec a Štrbské Pleso, Szczyrkowski Ośrodek Narciarski (SON) v Poľsku, zo zábavných parkov 

Aquapark Tatralandia a hotely patriace do portfólia TMR na Slovensku. Hodnotenie nezahŕňa Sliezsky 

zábavný park, ktorý je cez zimnú sezónu mimo prevádzky. 

 

Hlavné údaje: 

• Celkové tržby sa za zimnú sezónu medziročne zlepšili o +9,4% 

• V Horských strediskách návštevnosť, meraná počtom lyžiarskych osobodní, za porovnávané 

obdobie vzrástla o +13,2%  

• V Zábavných parkoch sa počet návštevníkov za dané obdobie medziročne zvýšil o +2,3%  

• V segmente Hotely sa obsadenosť zvýšila vo váženom priemere o +3,3 percentuálnych 

bodov a priemerná denná cena až o +10,4% 

• Tržby z predaja skipasov za dané obdobie stúpli o +8,6% 

• Tržby segmentu Zábavné parky dosiahli úroveň predchádzajúcej sezóny (+0,3%)  

• Tržby hotelov medziročne stúpli o +13,2%  

• Tržby v reštauračných zariadeniach narástli o +11,4% a v športových službách a obchodoch 

takisto o +11,4% 

 

K priebežným výsledkom sezóny sa CEO TMR Bohuš Hlavatý vyjadril nasledovne: „Oproti minulým 

rokom nám túto zimu počasie veľmi prialo, snehové podmienky boli výborné, čo sa prejavilo v raste 

návštevnosti našich stredísk. Prispel k tomu najmä bezkonkurenčný produkt Šikovnej sezónky na 

slovenskom trhu. Výsledky jasne ukazujú, že klienti registrovaní v našom zákazníckom programe sú 

výrazne spokojnejší s poskytnutými produktmi a výhodnými službami, ktoré sú ušité len pre nich a to 

priamo na mieru. Týmito výhodnými ponukami mierenými na ich potreby sa nám darí poskytovať vyššiu 

kvalitu služieb za atraktívne ceny. Preto chceme v nasledujúcom období zintenzívniť motiváciu klientov, 

aby sa registrovali do vernostného programu GOPASS. Pozitívne hodnotíme spoluprácu so všetkými 

ubytovacími subjektmi, ktoré využívali našu službu skipasov ´na vankúš´ ako aj spoluprácu s 

regionálnymi Oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Veríme, že v dobre rozbehnutom nastavení 

sa nám bude dariť aj počas blížiacej sa letnej turistickej sezóny.“ 
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Hlavné ukazovatele zimnej sezóny 2016/17 Medziročná zmena % 

(1. november 2016 - 23. apríl 2017) 23.4.2017 vs 23.4.2016 

Návštevnosť Horské strediská +13,2% 

Návštevnosť Zábavné parky +2,3% 

Obsadenosť Hotely +3,3% 

Priemerná cena Hotely +10,4% 

Tržby Horské strediská +8,6% 

Tržby Zábavné parky +0,3% 

Tržby Reštauračné zariadenia +11,4% 

Tržby Športové služby & obchody +11,4% 

Tržby Hotely +13,2% 

Celkové tržby +9,4% 

                      
    Tatry mountain resorts, a.s.                                  

         Ing. Jozef Hodek 
člen predstavenstva                        

Demänovská Dolina 27.04.2017 


