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Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta - Hlavné ukazovatele zimnej sezóny 2017/18 

 

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:  

 

17. apríla 2018 TMR zverejnilo hlavné ukazovatele doterajšej zimnej sezóny 2017/18 – za obdobie od 1. 

novembra 2017 do 11. apríla 2018 – v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku. 

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

Smokovec a Štrbské Pleso, Szczyrk Mountain Resort v Poľsku, zo zábavných parkov Aquapark Tatralandia 

a hotely patriace do portfólia TMR na Slovensku. Porovnanie nezahŕňa Legendiu – Sliezsky zábavný park, 

ktorý je cez zimnú sezónu mimo prevádzky a české lyžiarske stredisko Ještěd, ktoré TMR začalo 

prevádzkovať počas sezóny. 

 

Hlavné údaje: 

• Celkové tržby sa za zimnú sezónu medziročne zlepšili o +30,8% 

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

obdobie vzrástla o +24,6%  

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

• V segmente Hotely sa obsadenosť zvýšila vo váženom priemere o +3,7 percentuálnych bodov a 

priemerná denná cena až o +12,0% 

• Tržby z predaja skipasov za dané obdobie stúpli o +33,9% 

• Tržby segmentu Zábavné parky vzrástli o +5,3%  

• Tržby hotelov medziročne stúpli o +31,1%  

• Tržby v reštauračných zariadeniach narástli o +30,7% a v športových službách a obchodoch o 

+27,7% 

 

K priebežným výsledkom sezóny sa CEO TMR Bohuš Hlavatý vyjadril nasledovne: „Zimnú sezónu 2017/18 

hodnotíme veľmi pozitívne, nielen čo sa týka tržieb a opäť rastúcej návštevnosti našich stredísk, ale 

hlavne vďaka priaznivým snehovým podmienkam, i keď v začiatku sezóny takmer všetky strediská 

potrápila ničivá veterná kalamita. Aj túto zimu sa nám podarilo pripraviť pestrú paletu sprievodných 

podujatí a doplnkových služieb, ktoré zaujali všetky vekové kategórie, od milovníkov lyžovania až po 

rodiny s deťmi. Sezóna bola prelomová hlavne zavedením novinky samoobslužných pokladní - GOPASS 

Pointov, ktoré rozšírili možnosť kúpy lacnejšieho skipasu priamo na mieste v stredisku. Revolučné 

technologické riešenia už neprinášame len v podobe nových lanoviek, hotelov, či reštaurácií, ale aj 

prostredníctvom inovatívneho nákupu produktov. Šikovná sezónka so svojimi variantami bola túto 

sezónu opäť lyžiarskym hitom číslo jeden. Naše poľské stredisko Szczyrk vstúpilo do zimnej sezóny 

s novými investíciami, čo sa odrazilo na dvojnásobnom počte klientov v porovnaní s predchádzajúcou 
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sezónou. Kladne hodnotíme aj spoluprácu s konkurenčnými ubytovacími zariadeniami, ako doma, tak aj 

v zahraničí. Náš vernostný zákaznícky program GOPASS sa rozrástol na takmer 600 tisíc členov a my 

veríme, že po úspešnej  zimnej sezóne budeme pokračovať aj úspešnou letnou sezónou.“ 

Hlavné ukazovatele zimnej sezóny 2017/18 Medziročná zmena % 
(1. november 2017 - 11. apríl 2018) 11.4.2018 vs 11.4.2017 
Návštevnosť Horské strediská +24,6% 
Návštevnosť Zábavné parky +2,2% 
Obsadenosť Hotely +3,7% 
Priemerná cena Hotely +12,0% 
Tržby Horské strediská +33,9% 
Tržby Zábavné parky +5,3% 
Tržby Reštauračné zariadenia +30,7% 
Tržby Športové služby & obchody +27,7% 
Tržby Hotely +31,1% 
Celkové tržby +30,8% 

                         
Tatry mountain resorts, a.s.                                  

         Ing. Jozef Hodek 
člen predstavenstva                        

Demänovská Dolina 17.04.2018 


