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Riadne valné 
zhromaždenie TMR

29. apríla 2020

Liptovský Mikuláš
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Súhrn výsledkov za rok 2018/19

• Výnosy narástli o 18% a prevádzkový zisk EBITDA o takmer 4%

• Výnosy pozitívne ovplyvnili:

• návštevnosť strediska Szczyrk

• flexi ceny najmä v Jasnej

• akvizícia rakúskych stredísk Mölltaler Gletscher a Ankogel

• nový golfový segment 

• doplnkové služby

• hotelový segment, najmä zrenovované tatranské grandhotely

• realitné projekty

• Kons. strata -2,3 mil. EUR (vs. 3,1 mil. EUR v 2017/18)

• kvôli preceneniu majetku, vyšším prevádzkovým a úrokovým nákladom a odpisom

• Indiv. čistý zisk 4,1 mil. EUR (vs. 7,6 mil. EUR v 2017/18)

• Nárast návštevníkov o 4,9% v Horských strediskách a pokles -10,9% v Zábavných parkoch 

• Najväčší nárast osobo-dní v zmodernizovanom poľskom stredisku Szczyrk Mountain Resort

• Akvizícia rakúskych stredísk Mölltaler Gletscher a Ankogel

• Zavedenie revolučného cenového systému „flexi cien“

• Vstup do golfového segmentu – dohoda o prenájme Golf & Ski Resort Ostravice a Kaskáda Golf 
Rezort Brno
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Kľúčové ukazovatele výkonnosti
rastúca návštevnosť 2018/19 aj vďaka modernizácii Szczyrku

* Obdobie od 1.5.2019 – 31.10.2019

• Návštevnosť v Horských strediskách +4,9%, zahŕňa aj nové rakúske strediská*

• Významný nárast návštevnosti v zmodernizovanom stredisku Szczyrk Mountain Resort a porovnateľný
% nárast aj Ještěd

• Návštevnosť v Zábavných parkoch -10,9%

• Priemerná tržba na návštevníka v Horských strediskách -2,6%, ale nárast cez e-shop Gopass vďaka flexi
cenám

• Priemerná tržba v Zábavných parkoch +0,4%
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Kľúčové ukazovatele výkonnosti
maximálna obsadenosť počas vrcholových zimných termínov 

• Návštevníci stredísk míňali viac v reštauračných zariadeniach na svahu aj mimo svahu a v zábavných parkoch, a 
tie si zlepšili priemernú cenu o +7,9%

• Športovým službám a obchodom sa zvýšila priemerná tržba na návštevníka o +7,3% 

• Priemerná vážená obsadenosť portfólia hotelov TMR sa zvýšila o +3,6 p.b. na 66,3%

• Priemerná cena izby sa zvýšila o +9,9% na 87,97 EUR

• Maximálne boli hotely obsadené počas vrcholových termínov - vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roka

• Počas roka pribudlo 36 izieb Green Inn Hotela a 50 izieb Hotela Kaskáda v prenajatých golfových rezortoch
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Zrealizované obchodné aktivity



… a zároveň sme
navýšili objem tržieb
nesezónnych hostí …

… s pozitívnym vývojom
priemernej ceny skipasu na 

osobodeň.

Dosiahli jsme optimalizáciu
vyťaženia stredísk počas

exponovaných dní

Prvý rok zavedenia

revolučného spôsobu určovania
cien

Procesne zaistené
vývojom vlastného

systémového 
TMR riešenia

FLEXIS 

Skúsenosti budú
slúžiť aj pre

aplikáciu riešenia Flexi cien
v PL, CZ strediskách

už v sezóne 2019/2020

Nastavuje štandard pre prípravu
vývoja kalkulácie cien

prostredníctvom
automatizovaného riešenia (AI)

FLEXI ceny v segmente Lanových dráh

REVENUE MANAGEMENT – dopady zavedenia na finančné ukazovatele a budúci vývoj TMR nástroja FLEXIS 

943 
667

901 
629

4,5 %

Počet hostí 2018 2019

€
20,68

€
20,82

€
21,92

€
23,09

AVG 1D 2018 2019Tržby v mil. 2018 2019

5,5 %1 %



ŠIKOVNÁ SEZÓNKA 2018/2019

Búrame hranice lyžovania a rozširujeme rodinu našich sezonkárov

# 30 860 
Sezonkárov

SK & CZ & PL

4 % 2,5 % 

# SK tržby2018 2019

# 15 038
už v 1. vlne

predpredaja

Ľahký nákup prostredníctvom TMR domény GOPASS …

... s ktorým vstúpite do magického sveta zliav a výhod

# 2 464
Sezonkárov

s doplatkom do AT

18 507 19 250

# SK sezonkár2018 2019

4 krajiny180 km zjazdoviek 7 rezortov

3 458K 3 546K



ŠIKOVNÁ AQUA SEZÓNKA nový produkt aquaparkov

Výhodnejšia predplatenú sezónnu vstupenku s novým názvom, ktorá zásadne zmenila počet predpredajov a tržieb 

Máj OktóberPlatnosť 6 mesiacov

€ 417.717

Priemerný počet 
návštev

celkom # 12    leto # 7

Najčastejší hosť
podľa okresu

LM 35%   RK 19%

Dodatočný výnos 
v gastro a obchodoch

€ 20,50 / osoba

# 5.265 
sezonkárov

(+89% vs. 2018)



+ 19,5%

TOTAL 

REVENUE VS 

FY2018

OBSAD EN OSŤ

VS FY2 0 1 8

VÝSLEDKY 
FY 2019 + 3,6 %b+ 8%

ADR

VS FY 2018

HOTELOVÉ VÝSLEDKY FY 2019 V KOCKE

HOTELY V NOVOM ŠATE:
• Hotel Srdiečko
• Grandhotel Starý 

Smokovec

NOVINKY V PORTFÓLIU
• Chalets Jasná Collection - Apartments
• Holiday Village Tatralandia – Bungalovy Deluxe
• GOLFOVÉ HOTELY – Green Inn Ostravice & Kaskáda Brno
• HOTEL GRONIE – (Szczyrk PL)

+ 4,4%

TOTAL 

REVENUE VS 

PLÁN

+1 357 280 € 87,6 € 66,8%+5 306 390 €



ZMENY V OBCHODNEJ STRATÉGII V FY2019

ROZŠÍRENIE BENEFITOV HOTELOVÉHO 

KLUBU O REZORTNÉ VÝHODY

02

03

01

ZMENA POSITIONINGU HOTELA TRI 

STUDNIČKY – ADULT FRIENDLY HOTEL

VSTUPY DO VODNÉHO PARKU V CENE UBYTOVANIA

04

LETO 2019 LANOVKY V CENE 

UBYTOVANIA

NÁRAST PODIELU GOPASS KLIENTOV
V TMR ONLINE: +18,4%b (=71,7%)

KAŽDÝ HOTELOVÝ HOSŤ VYUŽIL POČAS POBYTU LD 
1,23 KRÁT –> 11600 hostí na LD 

 + 1,4%b VYŠIA OBSADENOSŤ VS PLÁN

Kliknutím zadajte text

 13% VYŠŠIA OBSADENOSŤ VS LETO 2018



25,5% ONLINE TMR SALES si uplatnilo využitie rekreačného poukazu

Tabuľka vyjadruje počet hostí pri objednávkach realizovaných cez WEB, na ktorých bola zaškrtnutá voľba:

REKREAČNÉ POUKAZY



NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.TMRHOTELS.COM

• UX friendly design

• Zjednodušenie štruktúry hotelových webov

• Zefektívnenie užívateľského aj administratívneho rozhrania

• Zefektívnenie nákupného procesu



PLÁN HOTELOVÝCH AKTIVÍT FY2020

02

03

01 VSTUPY DO AQUAPARKU V CENE UBYTOVANIA

OD DECEMBRA 2019

LANOVKY V CENE UBYTOVANIA HOTELOV TMR V JASNEJ a vo VYSOKÝCH TATRÁCH

PLATNÉ PRE LETO 2020

VÝMENA HOTELOVÉHO PRODUKČNÉHO SYSTÉMU HOREC  PROTEL

LIVE V CZ HOTELOCH (2019) & VO VYSOKÝCH TATRÁCH (2020)

04 SPUSTENIE PREDAJA HOTELOV PROSTREDNÍCTVOM GOPASS

= V 1 KOŠÍKU SKIPAS AJ UBYTOVANIE

05
PREVÁDZKOVANIE NOVÉHO HOTELA V 

BEŠEŇOVEJ

HOTEL AKVAMARÍN



ZÁKAZNÍCKA PODPORA 

MINULOSŤ:

- neprehľadný systém spravovania @

- bez možnosti generovať reporty

- bez možnosti prioritizácie požiadavky

- bez možnosti prehľadnej komunikácie medzi krajinami

SÚČASNOSŤ:

 dôraz na reporting a štatistiky

 možnosť nastavenia workflow

 podpora šablón pre komunikáciu

 efektívne vyhodnocovanie výkonnosti a kvality agentov

 rovnaký systém v SK, AT, PL – CZ v FY 20

 presúvanie ticketov medzi oddeleniami

KONTAKTNÉ CENTRUM GOPASS POĽSKO

Profesionálne poradenstvo

TICKETOVACÍ SYSTÉM



6 Cieľových trhov SK, PL, CZ, HU, AT, 
SLO

113 Mediálnych 

kampaní

9

3.500.000

Rezortov

Súčet návštev na weboch

TMR 

z platených online kampaní

• Nové trhy pre TMR – Rakúsko a 

Slovinsko

• Nové úspešné kampane konkurujúce 

zľavomatom v AQP, Legendia



Odosielateľ: GOPASS

Nasadenie a využívanie nástroja na marketingovú automatizáciu - EXPONEA

Automatizáciou šetríme čas, finančné prostriedky a zvyšujeme efektivitu aj finančný 
prínos

Počet odoslaných newsletterov

8.500.674 +41%
Počet unikátnych verzií

1.160 +66%

Priemerná otváranosť

31%

Celkový finančný prínos kampani

1,9 mil € +48%

Celková strata klientov (odhlásenie z odberu)

0,12% (8tis)



Tatry Mountain Resorts

Po 10 rokoch sme zmenili logotyp značky 



Zrealizované investície TMR - 2019
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ROTUNDA

• Vytvorenie konceptu a la carte reštaurácie na svahu s gastronomickým zážitkom
• Zlepšenie kvality podávaných jedál a nápojov
• Skvalitnenie raňajok na fresh tracku

Zrealizovaná investícia:
• Spolu: 228.000 €

Vyhodnotenie:
• Tržby vo výške 318k (12% tržieb        

v stredisku za gastro)
• Plán tržieb 403k a PY 392k
• Plán tržieb sa nesplnil z dôvodu:

• nepriaznivé počasie – neťahali 
lanovky na Chopok

• menej ľudí v stredisko ako PY
• neskoršie otvorenia strediska
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HOTEL SRDIEČKO

Zrealizovaná investícia:
• 1 551 000 €

Vyhodnotenie 
• Zvýšenie tržieb oproti PY o vyše 13% (RR o 22%)
• Pozitívne recenzie a hodnotenia od hostí
• NPS skóre na úrovni 74 (+20 oproti PY)
• Tržby: 609k € / PY : 537 k €
• Plan : 618 k €
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INTERSPORT RENT - Tatranská Lomnica

• Rekonštrukcia priestorov, rozšírenie predajnej plochy
• Rozšírenie sortimentu doplnkov a suvenírov
• Rozšírenie plochy rentalu s jednoduchším prístupom pre klienta a 

väčším výberom modelov lyží
• Vznik TEST CENTRA a SKIALP CENTRA
• Výška investície 180 000,- €
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KLIENTSKÉ CENTRUM - Tatranská Lomnica

• Vznik klientskeho centra s cieľom kompletného vybavenia klienta na jednom mieste
• Funkcie – pokladne, infocentrum, AOM, požičovňa,
• lyžiarska škola, obchod
• Presun infocentra z budovy 4 KLD
• Presun pokladní do vnútra objektu
• Nové predajné miesto lyžiarskej školy
• Rozšírenie požičovne lyžiarskej výstroje
• Sortiment obchodu zameraný na doplnky,
• (hardshell presunutý do objektu Intersport rent)
• Výška investície 180 000,- €



23

GRANDHOTEL STARÝ SMOKOVEC

• Facelift reštaurácie
• Výmena koberca
• Výmena a doplnenie osvetlenia
• Oprava, maľovanie a repasovanie
• nábytku, obloženia a baru
• Oprava elektroinštalácie
• Realizácia 22.11. - 1.12.2019
• Výška investície 64.000,- €
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PANORAMA CAFFE Skalnaté Pleso

• Rekonštrukcia priestorov - prioritná funkcia "kaviareň"
• Cieľ - odbremeniť Reštauráciu od zákazníkov, ktorí chcú len kávu a nápoj
• Kaviarenský sortiment - káva, nápoje, dezerty, s možnosťou rozšírenia o výdaj jedál v 

prípade potreby cez okienko
• Samoobslužná prevádzka
• Samoobslužný stroj na kávu Franky - unikát v horskom biznise, jediný vo VT a NT
• Pre kávičkárov kvalitný pákový stoj na kávu s obsluhou
• Stanica na separáciu použitého riadu
• Odkladacie "kocky" na prilby, rukavice a bundy
• Zriadený detský kútik a nový obchod so suvenírmi
• Kapacita kaviarne 110 miest
• Kapacita Sk. Plesa spolu 390 miest
• Výška investície 212.000,- €
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Národná kultúrna pamiatka Encián
Skalnaté Pleso

• Záchrana objektu - rekonštrukcia
• Spolufinancovanie s Tatranským okrašľovacím spolkom
• Rekonštrukcia strechy - úprava a rozšírenie krovu, výmena strešnej krytiny (titán-zinok)
• Výmena okien za hliníkové
• Oprava fasády, nová maľba
• Oprava vnútorných omietok v galérii, nová maľba
• Oprava kúrenia
• Výška investície TMR 120.000,- €
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Reštaurácia Szczyrk 
(Hala Skrzyczenska 990 m.n.m.)

• najväčšia reštaurácia v horských strediskách TMR 
– 280 miest/interiér + 150 miest/terasa

• Celková výška investície 3.500.000 €
• Návratnosť investície 6,5 rokov, IRR 14%, 
• Priemer EBITDA rok 500.000€
• Reštaurácia s celoročnou prevádzkou s horskou 

tématikou a tradičnou kuchyňou
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Bikové traily
Výška investície 280 000,-€

• výstavba v etapách 01.05.2019 – 30.09.2019
• celková dĺžka trailov: 13km
• nový business v letných aktivitách 
• tržby z predaja bikepasov 123 000,-€ (prvá sezóna od 

03.08 do 30.09)
• rozvoj ďalších doplnkových služieb – rental, servis, shop
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HOTEL Szczyrk

Rekonštrukcia izeb - Výška investície 100 000,-€
Rekonštrukcia konferenčné miestnosti - Výška investície 30 000,-€
Realizácia 01.10 - 12.12.2019

• Facelift reštaurácie a bar
• Výmena koberca
• Oprava, maľovanie a repasovanie nábytku
• Rebrending, nowa strona www
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WATER THEATER

• 25 minútová multimediálna show založená na: zvuku, hudbe, svetle, 3D mappingu, 
hereckom výkone a fontánach

• využitie jazera v Legendii
• atrakcia nielen pre fanúšikov kolotočov
• náklad: 0,820 m EUR
• premiéra 1.6.2019. 22:00
• 14 show počas eventov Legendia at Night
• posilnenie produktu Legendia at Night
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II. Finančné výsledky 2018/19
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Hlavné výsledky

• Audítorská správa z auditu konsolidovanej aj individuálnej účtovnej závierky je bez výhrad

Vybrané auditované výsledky (IFRS) Pre rok končiaci 31. októbra

v €'000

FY 2018/19

konsolidované

FY 2017/18 

konsolidované

FY 2018/19 

individuálne

FY 2017/18

individuálne

Tržby 126 392 108 020 106 194 96 189

Ostatné prevádzkové výnosy 1 200 229 822 190

Celkové výnosy 127 592 108 249 107 016 96 379

Spotreba materiálu a tovarov -26 300 -19 318 -22 989 -18 023

Osobné a prevádzkové náklady -67 289 -57 031 -52 372 -48 670

Iný zisk/ strata 1 493 2 266 -2 105 3 569

EBITDA 35 496 34 166 29 550 33 255

EBITDA marža 27,8% 31,6% 27,6% 34,5%

Odpisy a amortizácia -20 131 -16 745 -14 917 -13 417

Opravná položka k dlhodobému majetku -3 865 0 0 0

Zisk z výhodnej kúpy (gain on bargain purchase) 1 223 1 824 0 0

EBIT 12 723 19 245 14 633 19 838

Úrokové výnosy 1 173 1 148 6 080 3 669

Úrokové náklady -16 791 -14 010 -15 326 -12 089

Zisk / Strata z finančných operácií, netto 1 189 -3 099 -71 -2 091

Zisk pred zdanením -1 714 3 284 5 316 9 327

Daň z príjmu -574 -189 -1 229 -1 754

Zisk -2 288 3 095 4 087 7 573

Celkový súhrnný výsledok -3 445 3 019 2 979 7 573

Zisk na akciu (v €) -0,341 0,473 0,609 1,129
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Rastové výsledky potvrdzujú správnosť našej 
stratégie

V roku 2019 sa nepodarilo dosiahnuť plánovaný finančný plán hlavne kvôli:

- akvizícii strediska Mölltaler a Ankogel – akvizícia prebehla v 4/2019 a do 
konsolidovaných výsledkov boli zahrnuté výsledky Mölltaleru a Ankogelu
len za letné obdobie ked sa vytvára strata a teda celkovo sa ponížili 
výsledky TMR o 891 tis. 

- Odsunutie realizácie Chaletov Otupné, ked dodávateľ bol v omeškaní s so 
stavebnou dodávkou. Ostatné ciele ako podpísanie predajných zmlúv, 
vybranie hotovosti za predaj zbehli, jediné čo sa stalo že sa realizácia 
posunula o niekoľko mesiacov.  Celkový dopad bol presun EBITDA v 
hodnote 2,5 mil. euro do roka 2020.
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Finančná pozícia

533 858

421 324

347 350

75,9%

60%

65%

70%

75%

80%

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2018 31.10.2019

ti
sí

ce

Majetok celkom Hmotný majetok Dlh Dlh/kapitál



Plánované investície TMR - 2020
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Vodná nádrž ZADNÁ VODA 

• stavba bola rozhodnutím TOP managementu pre tento rok zastavená – dobeh nevyhnutných  prác bude do 
cca 06/2020

• Celkový budget 3,7 mil Eur
• Budget pre rok 2020 – 2,8 mil Eur 
• Bude preinvestované v 2020 – 0,58 mil Eur 
• Šetrenie pre rok 2020 – 2,22 mil Eur  
• Predpokladané pokračovanie v investícii od 1.3.2021
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KLD Biela púť – Priehyba 

• Proces stavebného povolenia pokračuje

• Celkový budget 15,8 mil Eur
• Preinvestované  160 tis Eur
• Budget pre vybavenie stav povolenia 111 tis Eur
• Cieľ – vybavenie SP do 11/2020
• Aktuálne čakáme na zmenu Územného rozhodnutia 

projektu ÚBOČ , aby sme mohli podať žiadosť na 
naše územné rozhodnutie 

• Zmena ÚR ÚBOČ , poplatky a povolenia 80 tis Eur 
• Dokončenie projektov pre stav povolenie 31 tis Eur 

– 08/2020
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EIA - LANOVÁ DRÁHA ČUČORIEDKY
Tatranská Lomnica

• Výmena dopravného zariadenia
• Cieľ - využiť potenciál lokality Čučoriedky
• Atraktívna lokalita s najkvalitnejšími zjazdovkami
• Presun lyžiarov z nižšie položených zjazdoviek, 

ich rovnomernejšie rozdelenie
• 2/2020 spustený proces EIA
• Predpokladaná doba do realizácie - 4 roky
• Plánovaná výška investície 7 mil. Eur

• Obnovenie strediska po ukončení prevádzkovania v r. 2010
• Nový nástupný bod s novým záchytným parkoviskom
• Prepojenie s existujúcim strediskom
• Tréningy športových klubov a večerné lyžovanie
• 7/2018 - spustený proces EIA
• Predpokladaná doba do realizácie - 4 roky
• Plánovaná výška investície 15 mil. Eur

EIA - OBNOVENIE STREDISKA JAMY
Tatranská Lomnica
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EIA - LANOVÁ DRÁHA LOMNICA
Tatranská Lomnica

• Výmena dopravného zariadenia – existujúcej KLD 4 za modernú KLD 15 
+ prepojenie s KLD 15 Skalnaté Pleso

• Vytvorenie nového hlavného nástupného bodu do strediska
• Moderný nástupný objekt obsahujúci podzemné parkovanie, klientske 

centrum, obchody, sklady pre gastro, lyžiarsku školu, servisné centrum, 
WC

• Prebieha príprava podkladov pre spracovanie zámeru EIA
• Predpokladaná doba do začiatku realizácie 5 rokov
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NOVÁ SKALKA

• fáze 1 modernizace a rozšíření střediska
• nová sjezdová trať Skalka s umělým osvětlením
• propojení částí F10 a Skalka „odjezdem“ Beranova

cesta se zasněžováním
• dílčí rozšíření stávajících tratí Slalomák a Liberecká
• navýšení výkonu čerpací stanice
• nové rozvody technického zasněžování
• nová zasněžovací technika
• stabilizační opatření tubosideru

• INVESTICE 4.600.000 €

Status
• do konce 04/20 stanovisko EIA
• 05-06/20 stavební povolení a územní řízení
• 08/20 začátek stavebních prací
• 12/20 dokončení stavby
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Dolina Jagi

• posledná zo zmluvne dohodnutých veľkých 
atrakcií v 1. etape investícií

• celková výška investície: 3.804.000 EUR
• výška inv. v roku 2020:    1.412.000 EUR
• uvedenie do prevádzky 06/2020

• kapacita: 900 os./hod.
• dĺžka jazdy: 360 sec
• počet vozňov: 8
• dĺžka trate: 350 m
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Strednodobé strategické ciele

• Klientský vernostný program a 

eshop GOPASS

• Flexi ceny

• Zvyšovanie hotelovej kapacity 

• Práca s Big data

• Hotelový systém

• Prebiehajúce a plánované          

projekty v tatranskom regióne

• Horec v Tatranskej Lomnici

• Chalets Jasná de Luxe

• Holiday Village Tatralandia

• Rozširovanie aktivít v golfovom 
segmente

• Vyťažovanie ubytovacích kapacít 

pre tretie strany

• Investície do rozvoja českých a 

poľských prevádzok

• Doplnkové investície vo Vysokých 

a Nízkych Tatrách 

• Rozvoj lokality Chopok Juh, Jasná

• Rozvoj segmentu golf

• Obnova rakúskych stredísk Investície Akvizície

Kvalita
Realitné
projekty
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IV. Finančný plán 2019/20

Vplyv pandémie COVID-19 na hospodárenie TMR:

• Vzhľadom na vývoj pandémie TMR berie do úvahy viacero variant vývoja finančnej situácie 

• Keďže sa situácia stále mení, finančný rozpočet je momentálne až nenastaviteľný 

• Plánom Spoločnosti je si počas krízového obdobia zachovať finančnú stabilitu a bezpečné 
pokračovanie činnosti v ďalších obdobiach 

• Vzhľadom na to Spoločnosť stále upravuje svoje operatívne finančné plány a konkrétny plán 
nezverejňuje
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Zmeny v orgánoch spoločnosti
- Novým predsedom predstavenstva sa stane doterajší predseda dozornej rady Igor Rattaj. 
Ten vo funkcii nahradí Bohuša Hlavatého, ktorý odchádza nielen z pozície predsedu
predstavenstva ale aj z funkcie CEO spoločnosti

- Pôsobenie Bohuša Hlavatého v TMR nekončí, pretože na základe priania akcionárov sa 
stane predsedom dozornej rady

- Dochádza k štandardnej generačnej výmene, o ktorej sme začali uvažovať už skôr, no kríza
okolo COVID-19 a následné ekonomické dopady toto rozhodnutie urýchlili

- Pozícia generálneho riaditeľa TMR zostane do konca finančného roka 2020 aj z dôvodu
úsporných opatrení neobsadená a vedenie spoločnosti preberie predstavenstvo v zložení
predseda Igor Rattaj, ktorému budú v predstavenstve asistovať kolegovia Čeněk Jílek -
v súčasnosti pôsobiaci na pozícii CCO a Jozef Hodek, v súčasnosti člen predstavenstva
a zároveň CFO. . Obaja preberú vedenie jednotlivých organizačných štruktúr spoločnosti.

-Najdôležitejšou úlohou nového predstavenstva bude pripraviť akčný plán a novú
organizačnú štruktúru tak, aby zohľadňovala aktuálne dianie a bola pripravená čeliť novým
výzvam. Spoločnosť čakajú organizačné zmeny a úsporné opatrenia.
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Koniec 

Ďakujeme za pozornosť


