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Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta – TMR PREINVESTUJE DO KONCA R. 2019 V POĽSKOM 

SZCZYRKU VIAC AKO 60 MIL. EUR 

 

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 „TMR“) ako emitent cenných papierov prijatých na 

obchodovanie na  regulovanom trhu  Vám podľa § 45 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných 

papierov v znení neskorších predpisov oznamuje nasledovnú dôvernú informáciu:  

 

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) preinvestuje v horskom stredisku Szczyrkowski 

Ośrodek Narciarski (SON) v dvoch etapách viac ako 60 mil. eur. Do začiatku zimnej sezóny 

2019/20 zmodernizuje lyžiarsku infraštruktúru a plánuje vytvoriť v primárnom sektore 200 

pracovných miest, v sekundárnom až 500 pracovných pozícií. 

 

Prvú investičnú fázu začne TMR realizovať na jar v roku 2017. V prvej etape zámeru do zimnej 

sezóny 2017/18 sú naplánované investície v objeme 30 mil. eur. Stredisko dostane 10 – 

miestnu kabínkovú lanovku v lokalite Parking u Kowalskiego – Hala Skrzyczeńska, 6 – 

sedačkovú lanovku v lokalite Solisko – Hala Skrzyczeńska, 6 – sedačkovú lanovku v lokalite 

Solisko – Wierch Pośredni a modrú zjazdovku, ktorá zabezpečí prepojenie dvoch lyžiarskych 

areálov SON a COS (Szczyrk – Skrzyczne). Projekt počíta s vybudovaním umelého 

zasnežovania a retenčnej nádrže na vodu. V druhej etape investícií v objeme 30 mil. eur 

pribudnú: 6 – sedačková lanovka v lokalite Hala Skrzyczeńska – Małe Skrzyczne, 6 – 

sedačková lanovka v lokalite Czyrna – Hala Skrzyczeńska a 8 – miestna lanovka v lokalite Hala 

Pośrednia – Wierch Pośredni. 

 

Po investíciách bude mať TMR v stredisku SON 22 km lyžiarskych trás, z ktorých 81% bude 

technicky zasnežovaných. Spolu so susediacim lyžiarskym strediskom COS bude v Szczyrku 40 

km zjazdoviek rôznych náročnosti. Prepravná kapacita SON sa zvýši na 18 200 osôb za 

hodinu. Projekt počíta aj s vybudovaním 1 500 parkovacích miest. Všetky tieto investície 

umožnia, aby stredisko žilo po celý rok. TMR odhaduje, že v najbližších rokoch sa iba v 

samotnom lyžiarskom stredisku SON vytvorí cca 200 nových pracovných miest, v rámci 

subdodávateľov spoločnosti ďalších 500 pracovných miest a niekoľko tisíc pracovných miest v 

samotnom regióne. 

 

TMR odhaduje, že investície do infraštruktúry a modernizácie SON realizované v rámci prvej  

etapy (do zač. sezóny 2017/2018) umožnia postupný nárast počtu návštevníkov na viac ako 

500 tisíc ročne. Doteraz, pri priemerných podmienkach v zimnej sezóne 2014/15 v stredisku 
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SON zaznamenala spoločnosť TMR 150 tis. lyžiarov ročne. Bližšie informácie k investičnému 

plánu v Szczyrku v prezentácii TU. 

Viac info na www.tmr.sk.  

 

S pozdravom 

 

 

 

                    
       

         Ing. Jozef Hodek 
člen predstavenstva 

Tatry mountain resorts, a.s.                                 
                          

Demänovská Dolina 17.02.2017 

http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/prezentacie/whats-new-in-the-winter-2016-17-and-investment-plan-for-son.pdf
http://www.tmr.sk/

