
 
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 31.10.2019, obchodný plán 
a finančný rozpočet.  

 
 

Vážení akcionári, milovníci hôr, 
 
Za uplynulý finančný rok 2018/19 sme opäť rástli vo výnosoch. K výsledkom nám 
pomohol organický rast našich stredísk, hotelov a doplnkových služieb, ako aj nové 
akvizície v Rakúsku a nový golfový segment. Celkové výnosy sa zvýšili o 17,9% na 127,6 
mil. EUR a prevádzkový zisk pred odpismi, EBITDA, vo výške 35,5 mil. EUR je vyšší o 
3,9%. Avšak kvôli vyšším prevádzkovým a úrokovým nákladom, odpisom a preceneniu 
majetku sme vykázali čistú konsolidovanú stratu -2,3 mil. EUR.   
 
Zimná sezóna bola úspešná, čo sa týka snehových podmienok v našich horských 
strediskách a teplôt, dostatočne nízkych pre zasnežovanie. Najväčší rast návštevnosti sme 
zaznamenali v plne zmodernizovanom poľskom stredisku Szczyrk Mountain Resort. 
Celková návštevnosť horských stredísk, vrátane novo začlenených rakúskych stredísk 
Mölltaler Gletscher a Ankogel, sa zlepšila o 4,9%. Pokles v návštevnosti sme pozorovali 
vo Vysokých Tatrách a v Jasnej, keďže sa nám nedarí napĺňať náš strategický plán 
rozšírenia strediska, najmä vo Vysokých Tatrách a čelíme tak konkurencii menších 
stredísk najmä pri priaznivých snehových podmienkach.  
 
Túto zimu sme zaviedli revolučný flexibilný cenový systém na skipasy, tzv. „flexi ceny“ s 
cieľom regulovať návštevnosť, zvyšovať priemernú tržbu na osobodeň a  podiel online 
klientov. Vďaka flexi cenám dokážeme rýchlo reagovať na aktuálny dopyt v horských 
strediskách, plánovať kapacity stredísk a naučiť tak klientov nakupovať skipasy v 
predstihu. Vďaka systému flexi cien a online predaju cez Gopass najviac rástlo vo 
výnosoch stredisko Jasná Nízke Tatry.  
 
Významný dopad na výsledky s 15,5% rastom výnosov mali hotely v portfóliu TMR, najmä 
zrenovované tatranské grandhotely. Grandhotel Starý Smokovec prešiel zásadnou 
zmenou a v zimnej sezóne 2018/19 privítal hostí so zmodernizovanými izbami, 
kongresovou miestnosťou a chodbami. Tatranský Grandhotel Praha získal v novembri 
2018 ocenenie od Heritage Hotels of Europe Awards ako najlepší európsky historický 
hotel v kategórii Heritage & Wellness a z World Ski Awards 2018 si odniesol ocenenie 
Slovakia´s Best Ski Hotel 2018. 
 
Letná sezóna v strediskách priniesla rast návštevníkov, aj keď v zábavných parkoch sme 
zaznamenali poklesy. Celková návštevnosť v zábavných parkoch za rok poklesla o 10,9%.  
 
Akvizíciou alpského ľadovcového strediska Mölltaler Gletscher a jeho sesterského 
strediska Ankogel v rakúskom Korutánsku sa nám podarilo naplniť náš strednodobý 
strategický plán rozšírenia nášho portfólia o stredne veľké alpské stredisko. Prevádzku 



sme prevzali v máji 2019, pričom celá zimná sezóna sa odrazí na výsledkoch v 
nasledujúcom období.  
 
Tento rok sme vstúpili do golfového segmentu, keď sme si prenajali najmenej na 20 rokov 
dva prestížne golfové rezorty v Čechách – Kaskáda Golf Resort a Golf & Ski Resort 
Ostravice. Plánujeme rozvoj najmä ich ubytovacích kapacít, pričom chceme sem 
implementovať program Gopass a využívať tak skupinové synergie.   
 
V zime aj v lete sme už tradične organizovali naše obľúbené eventy, vrátane 
najnavštevovanejšej tatranskej atrakcie Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, ktorý bol 
tento rok postavený v štýle vatikánskej Baziliky Sv. Petra. Svetový pohár žien v alpskom 
lyžovaní v Špindlerovom Mlýne, ktorý sme organizovali, mal pozitívny divácky ohlas aj 
vďaka účasti a víťazstve majsterky sveta, Petry Vlhovej. 
 
Čo sa týka investícií do rozvoja, v minulom roku sme preinvestovali 45,3 mil. EUR. 
Investície smerovali do slovenských stredísk a hotelov, ako aj do Szczyrku, Legendie a 
realitných projektov.  V Szczyrku sa zase postavila najväčšia reštaurácia Skupiny na 
svahu s kapacitou 430 osôb. Tiež sme tu kúpili hotel, ktorý budeme rozširovať a 
rekonštruovať.  
 
V nasledujúcom období môžeme ťažiť z ďalších investícií a rásť organicky ako aj rozvíjať 
naše aktivity v nových segmentoch a prevádzkach. 
 

Súhrn výsledkov finančného roka  
 
• Celkové konsolidované výnosy sa zvýšili na 127,592 mil. EUR (108,249) 
• Prevádzkový konsolidovaný zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) dosiahol 

35,496 mil. EUR (34,166) 
• TMR hospodárila s EBITDA maržou 27,8% (31,6) 
• Skupina vykázala konsolidovanú stratu vo výške -2,288 mil. EUR (3,095) 
• Konsolidovaný zisk na akciu dosiahol -0,341 EUR (0,473) 
• Počet návštevníkov v Horských strediskách vzrástol na  2,840 mil. (2,706) a Zábavné 

parky zaznamenali 808 tis. (907) 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 východnej 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 siedmych kľúčových segmentov – Horské strediská, Zábavné 



parky, Golf, Reštauračné zariadenia, Športové služby a obchody, Hotely a Realitné 
projekty. 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 východnej Európy drží TMR prirodzený monopol v podobe unikátnej 
geografickej polohy kľúčových horských stredísk TMR v najvyššom pohorí v regióne – 
v Tatrách, ako aj v podobe dlhodobej histórie a významných regionálnych značiek 
stredísk v Poľsku a v Čechách. Táto výhoda ich predurčuje na top destinácie cestovného 
ruchu v strednej a východnej Európe. Okrem atraktívneho vysokohorského prostredia 
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, v Čechách a v Rakúsku 
počas zimnej ako aj letnej sezóny. 

• V hlavných cieľových krajinách TMR regiónu strednej a východnej Európy žije spolu 
64 miliónov 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 strediskám v regióne, keďže výrazne znižuje riziko nepriaznivého počasia v 
dôsledku globálneho otepľovania. 

• Skupina je schopná využiť intra-segmentové a inter-company-synergie v rámci 
predaja, nákupu, prevádzok a podporných funkcií Skupiny. 

• TMR má dlhoročné skúsenosti a know-how v prevádzkovaní horských stredísk, 
zábavných parkov a doplnkových turistických služieb, ako aj v budovaní kapitálovo 
náročnej infraštruktúry. 

• Obchodný model TMR je dobre diverzifikovaný s výnosmi, ktoré generujú horské 
strediská, zábavné 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, celoročnej prevádzke Aquaparku Tatralandia a teraz aj vďaka takmer 
celoročnej lyžiarskej sezóne na ľadovci Mölltaler.  

 
OBCHODNÁ STRATÉGIA 

Dlhodobým strategickým cieľom Skupiny je udržať vedúcu pozíciu v zimnom aj letnom 
cestovnom ruchu v regióne strednej a východnej Európy a z tejto pozície postupne 
prenikať aj na iné európske trhy. Líderstvo v oblasti cestovného ruchu stavia TMR do 
pozície, vďaka ktorej je Skupina schopná určovať trendy a štandardy v tomto sektore. 



Zároveň ju vedie k stratégii diferenciácie. Vo výsledku sa teda Skupina usiluje poskytovať 
prémiové služby, ktoré je schopná stále predať za rozumné ceny v celoeurópskom 
meradle. Šírka spektra a kvalita ponuky sú kľúčové pre smerovanie Skupiny. Tento cieľ 
je založený na troch pilieroch, ktoré sú navzájom prepojené:  

1. pilier: Zvyšovanie kvality prostredníctvom investícií 

Do konca finančného roku 2019 sa za 13 rokov v strediskách a hoteloch TMR 
preinvestovalo okolo 400 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 strediská v portfóliu TMR už vypracovali 
na úroveň alpských rezortov a posilnili si svoju vedúcu pozíciu v regióne.  

Významné investície v roku 2018/19 napríklad zahŕňajú začatie budovania nových 
zasnežovacích nádrží v Jasnej, rekonštrukciu spodnej reštaurácie na Skalnatom plese, 
zmenu reštaurácie Rotunda, rekonštrukciu Grandhotela Starý Smokovec a Hotela 
Srdiečko. V stredisku Szczyrk sa posilnila prepravná kapacita na existujúcich lanovkách 
a postavila sa najväčšia reštaurácia celého holdingu s kapacitou 450 miest. V poľskej 
Legendii pribudli ďalšie atrakcie. V segmente Realitné projekty TMR vybudovalo ďalšie 
chatky a apartmány na predaj v Holiday Village Tatralandia, rozbehol sa projekt 
apartmánov Horec v Tatranskej Lomnici a pribudli ďalšie Chalets Jasná Collection.  

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 pokrývať investície do údržby a infraštruktúry, 
ako napr. dobudovanie akumulačných nádrží v Jasnej . Skupina tiež plánuje pokračovať 
v plánovaných realitných projektoch v slovenských rezortoch. V Tatranskej Lomnici sa 
buduje apartmánový dom Horec, ktorý je nultou etapu dlho plánovaného Lomnického 
korza. V Jasnej sa dokončí posledná etapa Chaletov Jasná Collection. V Tatralandii sa 
po získaní potrebných povolení vybudujú nové chatky na predaj, ktoré bude TMR 
vyťažovať. Čo sa týka rozvojových investícií Poľsku, TMR plánuje dostať poľské stredisko 
Szczyrk na úroveň, akú ponúkajú tatranské strediská. V nasledujúcom období budú 
investície smerovať najmä do ubytovacích kapacít v stredisku, zrenovujú sa izby hotel 
Gronie v Szczyrku. Rozvíjať sa ďalej bude aj poľský zábavný park, Legendia, pribudnúť 
by mala nová vodná atrakcia. Rozsiahle investície si budú vyžadovať aj najnovšie 
nadobudnuté rakúske strediská, ktoré TMR plánuje o niekoľko rokov. V procese prípravy 
sú aj nové zjazdovky, lanovky ako aj posilnenie ubytovacej infraštruktúry skoro v každom 
stredisku, avšak mnohé z nich brzdia zdĺhavé procesy pri povoľovaní či udeľovaní 
výnimiek. 

2. pilier: Strategické akvizície a expanzia  

V uplynulom roku TMR konečne splnilo svoj plán rozšíriť svoje portfólio o alpské 
stredisko, keď v júni 2019 získalo dve rakúske sesterské strediská - Mölltaler Gletscher 
a Ankogel Mallnitz, ktoré boli aj zahrnuté do programu GOPASS. V strednodobom 
horizonte sa TMR bude prioritne sústreďovať na dokončenie a posilnenie súčasných 
stredísk, kde má dostatok možností na rast, skvalitnenie služieb a zlepšenie výsledkov 
TMR. Strategické rozšírenie obchodnej činnosti na český trh je dlhodobo realizované 
prostredníctvom menšinového podielu v spoločnosti Melida a.s., ktorá prevádzkuje 
stredisko Špindlerův Mlýn, kde TMR pomáha manažovať obchodno-marketingovú 
stratégiu ďalšieho rozvoja. Stredisko je tiež zapojené do vernostného programu TMR, 



Gopass. V novembri 2017 sa Spoločnosť 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 unikátneho 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  zastrešuje prevádzku 
hotela, reštaurácie a kongresového centra. Zmluva bola podpísaná na 20 rokov. 
V nasledujúcom období TMR plánuje rozšíriť svoj golfový segment o partnerskú 
spoluprácu s Golf Resort Olomouc. Ďalej TMR plánuje rozširovať svoju obchodnú činnosť 
vo vyťažovaní ubytovacích kapacít pre tretie strany, konkrétne nového hotela a penziónu 
v Bešeňovej a nové Chalets Jasná Collection.   

3. pilier: Neustále zlepšovanie kvality prevádzok a služieb 

Intenzívny rast počtu návštevníkov v uplynulých rokoch TMR docielila  primárne 
intenzívnou orientáciou na zákazníka. Strategické kroky na dosiahnutie tohto cieľa 
zahŕňajú zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovaných služieb. TMR rozširuje spektrum 
ponúkaných atrakcií a zlepšuje kvalitu lyžiarskych škôl, požičovní lyžiarskeho výstroja a 
reštauračných možností na svahoch. Takisto kontinuálne vylepšuje 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 aktivity pre deti, adrenalínové športy 
pre mladých (napr. bike parky), oddychové zóny a i. Čo sa týka ubytovania, TMR sa 
zameriava na štvorhviezdičkové hotely a skvalitňovanie ich služieb wellness a 
stravovania. Ďalšími strategickými krokmi sú koncentrácia smerom k bonitnejšej 
klientele, nevyhnutná kvalita manažmentu a obsluhujúceho personálu a sofistikovaná 
marketingová stratégia. V ďalšom období TMR plánuje výrazne posilniť tím controllingu 
a zlepšenie práce s „big data“ a ich využívania v prevádzke. Ďalším kľúčom k rastu TMR 
je inovácia. V tomto aspekte je TMR nositeľom trendov v turizme. Vernostný program 
GOPASS umožňuje klientom nakupovať online aj prostredníctvom aplikácie a zbierať 
body v prevádzkach 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 Londýne, 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 
Relationship Management (CRM) vo vernostnom programe za prácu v Direct Marketingu. 
V rámci tohto pilieru TMR naplno využíva synergické efekty medzi svojimi segmentmi, 
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. K manažovaniu kvality v strediskách 
prispieva aj revolučná cenová politika flexi cien skipasov, ktorá umožňuje strediskám 
regulovať návštevnosť a plánovať kapacitu. V obdobiach menšieho záujmu TMR ponúka 
lyžovačku za oveľa atraktívnejšie ceny ako v minulosti a zároveň v obdobiach preťaženosti 
stredísk pomocou vyššej ceny dokáže generovať lepšie tržby a udržať návštevnosť na 
úrovni, ktorá dokáže ponúknuť kvalitnú lyžovačku. V nasledujúcom roku TMR plánuje 
systém flexi cien implementovať aj do strediska Szczyrk a Skiareálu Špindlerúv Mlýn. 



Tiež TMR bude testovať nový hotelový systém a plánuje ho rozšíriť na všetky hotely 
portfólia.   

 

 
Finančný rozpočet: 
 
Spoločnosť vzhľadom na  vývoj vírusu COVID 19 berie do úvahy viacero variant vývoja 
finančnej situácie. Keďže sa situácia s vírusom a  vývoj celej situácie sa menia každú 
chvíľu, tak finančný rozpočet je v túto situáciu až nenastaviteľný. Plánom spoločnosti je 
aby počas krízového obdobia si zachovať finančnú stabilitu a bezpečné pokračovanie 
činnosti do ďalších období. Vzhľadom na to spoločnosť stále upravuje svoje operatívne 
finančné plány a konkrétny plán nezverejňuje. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPEX

•Takmer 400 mil. EUR počas 

posledných 13 rokov

•Nové moderné lanovky a 

infraštruktúra

•Zrenovované hotely

•Väčšie, modernejšie 

strediská,

•Investičné apartmány

AKVIZÍCIE

•Aquapark Tatralandia

•Špindlerův Mlýn, ČR (9,5%)

•Szczyrk Mountain Resort, PL 

•Legendia - Sliezsky zábavný 

park, PL 

•Mölltaler Gletscher, AT

•Ankogel Mallnitz, AT

•Prenájom Skiareálu Ještěd, ČR

•Obchodno-marketingové 

spolupráce a manažovanie 

rezortov pre tretie strany

KVALITA

•Lepšie zážitky pre 

návštevníkov vďaka 

synergiám

•Nositeľ trendov v 

turistickom odvetví

•GOPASS vernostný program

•Inovatívne technológie

•Flexi ceny


