
 

K bodu č. 3 programu riadneho valného zhromaždenia  

 

Tatry mountain resorts, a.s. 

 

Správa predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave 

majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2018, obchodný plán 

a finančný rozpočet.  

 

 

Vážení akcionári, milovníci hôr, 
Máme za sebou ďalší úspešný rok. Najmä vďaka historicky najúspešnejšej zimnej sezóne vo 

finančnom roku 2017/18 sme vykázali takmer 13% nárast výnosov a tiež rast EBITDA na úrovni 

8%. Čistý konsolidovaný zisk dosiahol 3,1 mil. EUR. 

Vďaka ideálnym snehovým podmienkam bola zima 2017/18 opäť veľmi silná, čo sa odrazilo na 

vyššej návštevnosti horských stredísk a celkovom raste konsolidovaných výnosov uplynulého 

finančného roka, ktoré dosiahli rekordnú úroveň 108 miliónov eur. Organický rast tržieb 

v jednotlivých strediskách je pritom doplnený o výnosy českého Skiareálu Ješted, ktoré si od 

decembra 2017 prenajímame a prevádzkujeme. Výrazný vplyv na nárast tržieb mali aj 

investície v poľskom Szczyrku, vďaka ktorým sme na svahy tohto strediska pritiahli rekordný 

počet hostí. Hotely TMR boli počas vrcholových termínov už tradične vyťažené na maximum. 

Návštevnosť v letnej sezóne bola do istej miery negatívne ovplyvnená počasím. Rasty sme 

v lete zaznamenali najmä v Legendii, ktorá prilákala návštevníkov vďaka množstvu nových 

unikátnych atrakcií.  

Prevádzkový zisk Skupiny pred odpismi – EBITDA – dosiahol 34,2 mil. eur. Najmä kvôli vyšším 

mzdovým nákladom sa však napriek rastu tržieb prevádzková efektívnosť Skupiny meraná 

EBITDA maržou mierne zhoršila a dosiahla 31,6%. Kvôli vyšším odpisom a nákladom na 

financovanie sa konsolidovaný čistý zisk medziročne znížil o 56%. 

Dosiahnuté finančné výsledky sú okrem iného aj odrazom našej intenzívnej investičnej 

politiky. Počas uplynulých dvanástich rokov sme do rozvoja a modernizácie našich stredísk 

preinvestovali už viac ako 349 miliónov eur. Vo finančnom roku 2017/18 sme zrealizovali 

kapitálové investície za približne 54 miliónov eur, z toho zhruba 17 miliónov na Slovensku. 

Investície napríklad zahŕňali kompletnú renováciu izieb v Grand Hoteli Starý Smokovec. 

Podarilo sa nám tiež rozbehnúť prípravnú fázu projektu výstavby kabínkovej lanovej dráhy 

Biela Púť – Priehyba v Jasnej. Výrazne sme opäť investovali aj v poľskom Szczyrku. 

Okrem investícií a modernejších stredísk sme aj uplynulý rok pre našich hostí pripravili pestrú 

paletu sprievodných podujatí a služieb, ktoré zaujali všetky vekové kategórie, od milovníkov 

lyžovania až po rodiny s deťmi. Zimná sezóna bola prelomová hlavne vďaka zavedeniu novinky 

samoobslužných pokladní – GOPASS Pointov, ktoré rozšírili možnosť kúpy lacnejších skipasov 

priamo na mieste v stredisku. Šikovná sezónka so svojimi variantmi bola aj túto zimu opäť 

lyžiarskym hitom číslo jeden. Nezaostávali sme však ani v lete. V Tatralandii sme napríklad 

spustili do prevádzky najväčší typ toboganu Turbulence v strednej Európe. Aj vďaka 

pribúdajúcim atrakciám a zaujímavému programu, ktorý pripravujeme pre našich hostí, sa náš 



vernostný zákaznícky program GOPASS rozrástol na takmer 1,18 miliónov členov a veríme, že 

v pozitívnych trendoch budeme pokračovať aj v nasledujúcom finančnom roku. 

V rámci rozširovania našej obchodnej činnosti chceme ďalej rozvíjať svoje podnikanie aj 

v golfovom segmente. Od 1. novembra si na 20 rokov prenajímame Golf & Ski resort 

Ostravice a v januári 2019 sme sa dohodli na prenájme Kaskáda Golf Rezort Brno, kde budeme 

zastrešovať prevádzku hotela, reštaurácie a kongresového centra. V strednodobom horizonte 

plánujeme obohatiť naše portfólio o veľké alpské stredisko, ktoré by naši klienti mohli využívať 

v rámci programu GOPASS. Prvým krokom k naplneniu tohto cieľa je naštartovanie obchodno-

marketingovej spolupráce s rakúskym Mölltaler Gletcherbahnen Gesellschaft. Aj vďaka týmto 

plánom sme optimistickí ohľadom ďalšieho rastu našej Skupiny, ktorú už skutočne možno 

považovať za jasného stredoeurópskeho lídra v oblasti voľnočasovej turistiky. 

 

Súhrn výsledkov finančného roka  

 

• Celkové  konsolidované  výnosy  sa  medziročne  zvýšili  o  takmer 13% na 108,249 mil. 

EUR (95,910)   

• Prevádzkový konsolidovaný zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) narástol o 

viac ako 8% na 34,166 mil. EUR  (31,516) 

•  Skupina hospodárila s EBITDA maržou 31,6%  (32,9%)    

• Konsolidovaný čistý zisk dosiahol 3,095 mil. EUR (6,990)    

• Individuálny  čistý  zisk  dosiahol  7,573  mil.  EUR  (9.223);   

• Počet  návštevníkov  v  Horských  strediskách  vzrástol  na  2,706  mil.  (2,287)  a  Zá-

bavné  parky  zaznamenali  907  tis.  (855) návštevníkov 

 

 

STRATÉGIA 

Vízia 

Z pozície prirodzeného monopolu vďaka jedinečnej pozícii Tatier a strategickými akvizíciami v regióne 

stať sa top medzinárodným renomovaným poskytovateľom služieb turistického ruchu, ktorého cieľom 

je obroda horských stredísk, aquaparkov, tematických a zábavných parkov v regióne strednej a východ-

nej Európy z investičného, športového, kultúrneho a spoločenského pohľadu.  

Poslanie 

Poslaním spoločnosti TMR je poskytovanie služieb cestovného ruchu v strednej a východnej Európe na 

neustále sa zvyšujúcej úrovni, a to konkrétne obchodnými aktivitami rozdelenými do troch kľúčových 

segmentov – Hory & zábavné parky, Hotely a Realitné projekty, pričom segment Hory & zábavné parky 

zastrešuje prevádzku horských stredísk, aquaparku, zábavného parku a doplnkových služieb počas ce-

lého roka. Toto poslanie chce Skupina zabezpečovať využívaním synergií a expanziou, ktoré povedú ku 

komplexnej spokojnosti jej klientov a akcionárov. 



Konkurenčná výhoda 

V porovnaní s prevádzkovateľmi horských stredísk a služieb cestovného ruchu v regióne strednej a vý-

chodnej Európy drží TMR prirodzený monopol v podobe unikátnej geografickej polohy kľúčových hor-

ských stredísk TMR v najvyššom pohorí v regióne – v Tatrách, ako aj v podobe dlhodobej histórie a vý-

znamných regionálnych značiek stredísk v Poľsku a v Čechách. Táto výhoda ich predurčuje na top des-

tinácie cestovného ruchu v strednej a východnej Európe. Okrem atraktívneho vysokohorského prostre-

dia a histórie stredísk nasledovné skutočnosti predstavujú konkurenčnú výhodu TMR: 

• Prostredníctvom vernostného programu GOPASS si dokáže Skupina budovať a udržať širokú 

klientsku bázu na Slovensku, v Poľsku a v Čechách počas zimnej ako aj letnej sezóny. 

• V hlavných cieľových krajinách TMR regiónu strednej a východnej Európy žije spolu 64 milió-

nov obyvateľov, ktorých ekonomická sila ako aj priemerné výdavky na turizmus z roka na rok 

rastú. Letisko Poprad dokáže zabezpečiť ľahkú dostupnosť leteckou dopravou z významných 

európskych miest, ktoré sa nachádzajú mimo horského pásma: napr. Londýn, Varšava, Riga, 

Tel Aviv  a charterovými a súkromnými letmi z letných destinácií ako Turecko, Bulharsko, 

Grécko, a Albánsko.  

• Na východ od Tatier sa nachádzajú lyžiarske strediská iba s malou ponukou obdobných služieb. 

• Vysoká nadmorská výška stredísk zabezpečuje pre TMR konkurenčnú výhodu oproti iným stre-

diskám v regióne, keďže výrazne znižuje riziko nepriaznivého počasia v dôsledku globálneho 

otepľovania. 

• TMR je schopné využiť intra-segmentové a intra-subsegmentové synergie v rámci predaja, ná-

kupu, prevádzok a podporných funkcií Skupiny. 

• TMR má dlhoročné skúsenosti a know-how v prevádzkovaní horských stredísk, zábavných par-

kov a doplnkových turistických služieb, ako aj v budovaní kapitálovo náročnej infraštruktúry. 

• Obchodný model TMR je dobre diverzifikovaný s výnosmi, ktoré generujú horské strediská, zá-

bavné parky, hotely a doplnkové služby. 

• Veľkosť Skupiny a jej dlhoročné úspechy a skúsenosti jej umožňujú ľahší prístup ku kapitálu. 

• TMR minimalizuje riziko sezónnosti, keďže jeho letná sezóna je porovnateľne silná k zimnej 

sezóne vďaka letnej prevádzke lanoviek a početným letným aktivitám, popularite hotelov 

v horských strediskách, letnej prevádzke Sliezskeho zábavného parku a celoročnej prevádzke 

Aquaparku Tatralandia.  

 

1. pilier: Zvyšovanie kvality prostredníctvom investícií 

Do konca roku 2018 sa za 12 rokov v strediskách a hoteloch TMR preinvestovalo 349 miliónov euro, 

ktoré prispeli k výraznému skvalitneniu poskytovaných služieb vo Vysokých, Nízkych Tatrách ako aj 

v poľskom Szczyrku a Legendii. Vďaka týmto investíciám sa horské slovenské strediská v portfóliu TMR 

už vypracovali na úroveň alpských rezortov a posilnili si svoju vedúcu pozíciu v regióne.  

V roku 2018 TMR preinvestovala vo svojich strediskách zhruba 54 miliiónov eur. Z toho necelých 17 

mil. eur smerovalo do slovenských stredísk. Významné investície v Jasnej napríklad zahŕňajú začatie 

prípravných fáz projektu výstavby kabínkovej lanovej dráhy Biela Púť – Priehyba, vybudovanie novej 

zjazdovej trate Luková – Otupné so zasnežovaním, ale aj rekonštrukcie izieb hotela Srdiečko a vybudo-

vanie reštaurácie Koliba – Vyhliadka. Vo Vysokých Tatrách sa tiež realizovali investície do rekonštrukcie 



izieb Grandhotela Starý Smokovec, do rozšírenia kapacity Panorama Restaurant na Skalnatom Plese 

a modernizácie reštaurácie Horskej ubytovne Hrebienok. Investície v Tatralandii zahŕňajú najmä vý-

stavbu dvoch nových letných gigantických toboganov pre rodiny s deťmi, ale aj menšie projekty, ako 

napríklad kompletnú rekonštrukciu interiéru 10 apartmánov Holiday Village Tatralandia. V stredisku 

Szczyrk investície smerovali najmä do infraštruktúry. V rámci druhej etapy modernizácie strediska sa 

takmer 17 mil. eur použilo najmä na posilnenie umelého zasnežovania a vybudovanie nových lanoviek. 

Investičný plán tiež rátal s výstavbou ďalšej šesťsedačkovej lanovky a gastro zariadení. V Legendii sa do 

konca roku 2018 preinvestovalo viac ako 6 mil. eur. Novinky zahŕňajú samostatnú celoročne fungujúcu 

atrakciu s kompletnou infraštruktúrou pod názvom Interactive Dark Ride Bazilišek. Okrem doplnkových 

investícií do atrakcií sa v parku tiež zrekonštruovali viaceré gastro prevádzky a zväčšila sa plocha cen-

trálneho parkoviska. 

V nasledujúcich obdobiach TMR plánuje vo svojich strediskách v slovenských Tatrách rásť organicky a 

ťažiť z dokončených investícií. Budúce kapitálové investície v slovenských strediskách budú hlavne po-

krývať investície do údržby a do zvyšovania kvality služieb, ponúkaných podľa dopytu zákazníkov, t.j. 

do ubytovacích kapacít, après-ski a gastro možností a ďalších doplnkových služieb. Čo sa týka rozvojo-

vých investícií Poľsku,TMR plánuje dostať poľské stredisko Szczyrk na úroveň, akú ponúkajú tatranské 

strediská. Rozvíjať sa ďalej bude aj poľský zábavný park, Legendia. 

2. pilier: Strategické akvizície a expanzia  

V strednodobom horizonte TMR naďalej plánuje rozvíjať svoje aktivity prostredníctvom akvizícií a ob-

chodných spoluprác. Strategické rozšírenie obchodnej činnosti na český trh je dlhodobo realizovaný 

prostredníctvom nepriameho menšinového podielu v spoločnosti Melida a.s., ktorá prevádzkuje stre-

disko Špindlerův Mlýn, kde TMR pomáha manažovať obchodno-marketingovú stratégiu ďalšieho roz-

voja. Stredisko je tiež zapojené do vernostného programu TMR, Gopass.V novembri 2017 sa Spoloč-

nosť TMR v Česku tiež dohodla s  mestom Liberec na prenájme a prevádzke lyžiarskeho strediska 

Ještěd. V nasledujúcich rokoch TMR plánuje prostredníctvom investícií rozvíjať potenciál tohto unikát-

neho mestského lyžiarskeho strediska. TMR chce tiež v Česku rozširovať svoje podnikanie v golfovom 

segmente. Od 1. novembra si na 20 rokov prenajíma Golf & Ski resort Ostravice a v januári 2019 sa 

manažment dohodol na prenájme Kaskáda Golf Rezort Brno, kde bude zastrešovať prevádzku hotela, 

reštaurácie a kongresového centra. Zmluva bola podpísaná na 12 rokov. V strednodobom horizonte 

prioritou pre TMR ostáva plán doplniť svoje portfólio o veľké alpské stredisko, ktoré bude prijateľne 

časovo dostupné pre klientov TMR, dostatočne veľké (nad 100 km zjazdoviek) a zahrnuté do programu 

GOPASS. Prvým krokom k naplneniu tohto cieľa je naštartovanie obchodno-marketingovej spolupráce 

s rakúskym Mölltaler Gletcherbahnen Gesellschaft, v rámci ktorej môže prostredníctvom svojho pre-

dajného online kanála GOPASS TMR od novembra 2018 predávať skipasy do lyžiarskeho strediska Möll-

taler Gletscher a jeho sesterského strediska Ankogel – Mallnitz.  

3. pilier: Neustále zlepšovanie kvality prevádzok a služieb 

Intenzívny rast počtu návštevníkov v uplynulých rokoch TMR docielila  primárne intenzívnou orientá-

ciou na zákazníka. Strategické kroky na dosiahnutie tohto cieľa zahŕňajú zvýšenie komplexnosti a kva-

lity poskytovaných služieb. TMR rozširuje spektrum ponúkaných atrakcií a zlepšuje kvalitu lyžiarskych 

škôl, požičovní lyžiarskeho výstroja a reštauračných možností na svahoch. Takisto kontinuálne vylep-

šuje ponuku après-ski možností, snaží sa optimalizovať dopravné možnosti do stredísk a spolupracuje 

s miestnymi podnikateľskými a štátnymi subjektmi v rámci regionálnych spolkov a klastrov. Namiesto 



súperenia s nimi, TMR chce stavať na ich úspechu a umožniť ich návštevníkom jednoduchý prístup do 

svojich priľahlých horských stredísk a zábavných parkov a ponúknuť široké spektrum atrakcií ako akti-

vity pre deti, adrenalínové športy pre mladých (napr. bike parky), oddychové zóny a i. Čo sa týka uby-

tovania, TMR sa zameriava na štvorhviezdičkové hotely a skvalitňovanie ich služieb wellness a stravo-

vania. Ďalšími strategickými krokmi sú koncentrácia smerom k bonitnejšej klientele, nevyhnutná kva-

lita manažmentu a obsluhujúceho personálu a sofistikovaná marketingová stratégia. Ďalším kľúčom 

k rastu TMR je inovácia. Čo sa toho týka, TMR je nositeľom trendov v turizme. Vernostný program 

GOPASS umožňuje klientom nakupovať online aj prostredníctvom aplikácie a zbierať body v prevádz-

kach TMR pri využívaní služieb TMR, a pritom dostávať zľavy. Navyše GOPASS slúži TMR ako nástroj 

manažovania vzťahov so zákazníkmi (customer relationship management) a direct marketingu. Tento 

vernostný program získal v roku 2015 aj medzinárodné ocenenie v rámci The Loyalty Awards v Lon-

dýne, kde vyhral v kategóriách: Najlepší vernostný program roka v sektore cestovný ruchu (aerolinky, 

hotely, destinácie), Najlepší vernostný program v strednej a východnej Európe a Najlepší Customer Re-

lationship Management (CRM) vo vernostnom programe za prácu v Direct Marketingu. V rámci tohto 

pilieru TMR naplno využíva synergické efekty medzi svojimi segmentmi a subsegmentmi, čím je 

schopné neustále zefektívňovať ponúkané služby ako aj rozširovať svoju ponuku produktov a služieb, 

ako napríklad možnosť využívať služby viacerých horských stredísk a zároveň aj aquaparku pri kúpe iba 

jedného lístku.  

 

  
 

Finančný rozpočet: 

 

Spoločnosť plánuje dosiahnuť k 31. októbru 2019 nasledujúce konsolidované hospodárske výsledky: 

 

Plánované celkové prevádzkové výnosy:                                      120.000 tis. EUR 

Plánovaný prevádzkový ukazovateľ EBITDA:                                  37.000 tis. EUR 

 

CAPEX

•Takmer 350 mil. EUR počas 

12 rokov

•Nové moderné lanovky a 

infraštruktúra

•Zrenovované hotely

•Väčšie, modernejšie 

strediská

AKVIZÍCIE

•Aquapark Tatralandia, SK

•Špindlerův Mlýn, ČR (9,5%)

•Lyžiarske stredisko 

Szczyrk, PL 

•Legendia - Sliezsky 

zábavný park, PL 

•Plánovaná akvizícia

alpského strediska

•Obchodno-marketingové 

spolupráce a manažovanie 

rezortov pre tretie strany

KVALITA

•Lepšie zážitky pre 

návštevníkov vďaka 

synergiám

•Nositeľ trendov v 

turistickom odvetví regióne

•GOPASS vernostný 

program

• Inovatívne technológie


