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Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta - Hlavné ukazovatele zimnej sezóny 2015/16 

 

        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“, „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:  

 

Dňa 21. apríla 2016 TMR zverejnilo hlavné ukazovatele doterajšej zimnej sezóny 2015/16 – za obdobie 

od začiatku zimnej sezóny v novembri 2015 do 17. apríla 2016 – v porovnaní s rovnakým obdobím v 

predchádzajúcom roku. Porovnanie zahŕňa hotely patriace do portfólia TMR a horské strediská - Jasná 

Nízke Tatry, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso, Szczyrkowski Ośrodek 

Narciarski (SON) v Poľsku a zo zábavných parkov Aquapark Tatralandia. Hodnotenie nezahŕňa Sliezsky 

zábavný park, ktorý bol cez zimnú sezónu uzatvorený. 

 

Hlavné údaje: 

• Celkové tržby sa za zimnú sezónu medziročne zlepšili o +5,5% 

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

obdobie vzrástla o +7,1%  

• V Zábavných parkoch sa počet návštevníkov za dané obdobie medziročné znížil o -5,1%  

• V segmente Hotely sa obsadenosť zvýšila vo váženom priemere o +2,8 percentuálnych 

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

• Tržby z predaja skipasov za dané obdobie stúpli o +1,6% 

• Tržby segmentu Zábavné parky sa zvýšili o +6,1%  

• Tržby hotelov medziročne stúpli o +6,4%  

• Tržby v reštauračných zariadeniach narástli o +12,9% a v športových službách a obchodoch 

o +19,6% 

 

K priebežným výsledkom sezóny sa CEO TMR Bohuš Hlavatý vyjadril nasledovne: „Napriek tomu, že 

sme opäť prežili jednu z tých teplejších a suchších zím, môžeme ju hodnotiť ako úspešnú. Teší nás 

skutočnosť, že našich klientov neodradilo počasie a dovolenku a oddych trávili v tatranskom prostredí. 

Veľkou mierou k tomu prispeli výhodné ponuky pre klientov v programe Gopass, zvýšenie počtu klientov 
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so sezónnym lístkom a hlavne naša orientácia na kvalitu poskytovaných služieb nielen na svahu, ale aj v 

gastronómii a ubytovaní, čo potvrdili signifikantné nárasty v týchto segmentoch. Okrem toho nárastom 

pomohli aj eventy organizované v našich strediskách ako Ľadový dóm na Hrebienku alebo mimoriadne 

úspešný Svetový pohár žien, ktorý sa po 32 rokoch podarilo zorganizovať v Jasnej“.   

 

Hlavné ukazovatele zimnej sezóny 2015/16 Medziročná zmena % 

(1. november 2015 - 17. apríl 2016) 17.4.2016 vs 17.4.2015 

Návštevnosť Horské strediská +7,1% 

Návštevnosť Zábavné parky -5,1% 

Obsadenosť Hotely +2,8% 

Priemerná cena Hotely +4,4% 

Tržby Horské strediská +1,6% 

Tržby Zábavné parky +6,1% 

Tržby Reštauračné zariadenia +12,9% 

Tržby Športové služby & obchody +19,6% 

Tržby Hotely +6,4% 

Celkové tržby +5,5% 

 

 

S úctou 

 

 

                      
    Tatry mountain resorts, a.s.                                  

         Ing. Jozef Hodek 
člen predstavenstva                        

Demänovská Dolina 21.04.2016 


