
Hotels operated by

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS , a.s.

pozvánka
valné zhromaždenie sa uskutoční 12. apríla 2014 (sobota) so začiatkom o 11. hodine 
v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.



Medzi najdôležitejšie témy stretnutia patrí 
schválenie riadnej individuálnej účtovnej 
uzávierky k 31. 10. 2013 a návrh na rozdelenie 
zisku.

Vám a Vašim rodinným príslušníkom 
ponúkame stráviť víkend v Tatrách  
s atraktívnym sprievodným programom.

Príďte navštíviť miesta, ktoré vlastníte 
a využite výhody, ktoré Vám prináša členstvo 
v klube akcionárov TMR.
 
Bohuš Hlavatý
Predseda predstavenstva
Tatry mountain resorts, a.s.

Vážený akcionár,
pozývame Vás na Valné 
zhromaždenie spoločnosti 
TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
 



PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoloč-1. 
nosti

voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia 2. 
(predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapi-
sovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb po-
verených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích 
osôb na riadnom valnom zhromaždení

prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti 3. 
o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku 
spoločnosti a finančnom hospodárení k 31. 10. 2013, 
obchodného plánu a finančného rozpočtu spo-
ločnosti na hospodársky rok začínajúci 01. 11. 2013 
a končiaci 31. 10. 2014 a výročnej správy k 31. 10. 2013, 
správa dozornej rady

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky 4. 
k 31. 10. 2013 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnu-
tého v hospodárskom roku začínajúcom 01. 11. 2012 
a končiacom 31. 10. 2013

Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19  5. 
zákona č. 431/2002 z.z. o účtovníctve

voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie 6. 
zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

záver7. 



SPRIEVODNÝ PROGRAM NA VÍKEND 12. 4.-13. 4. 2014
 

Akcionári si na tento víkend môžu objednať ubytovanie v Holiday Village Tatralandia 
v Liptovskom Mikuláši za špeciálnu cenu 50 eur za dvojlôžkovú izbu za noc z 12. 4 na 13.4. 2014.

 

V prípade, že máte záujem o ubytovanie v Holiday Village Tatralandia, prosíme o rezerváciu za zvýhodnených podmienok na ubytovanie 
a na sprievodný program do 5. apríla 2014.

R.S.V.P na adReSe: ReSeRVation@tatRalandia.Sk
Kvôli čerpaniu výhod plynúcich z víkendu a účasti na sprievodnom programe Vás prosíme 

o registráciu v rezorte Holiday Village Tatralandia. Registrácia bude prebiehať 12. apríla od 9:00 hod.

SoboTa (12. 4. 2014)

Od 19.00 večera pre akcionárov a ich rodinných príslušníkov •	
v reštaurácii Paradiso v Tropical Paradise Tatralandia  
za výhodné ceny

Od 21.00 večerný program pre akcionárov a ich rodinných •	
príslušníkov v tropickom svete Tropical Paradise Tatralandia 
s diskotékou

SoboTa – Nedeľa (12. 4. a 13. 4. 2014)

Od 9.00 - 16.00 bezplatné lístky na lanovky v strediskách •	
Jasná Nízke Tatry a vo Vysokých Tatrách (Tatranská 
Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské Pleso)

Od 10.00 – 21.00 – bezplatné vstupy do aquaparku •	
Tatralandia pre akcionárov a ich rodinných príslušníkov 
a zvýhodnené masáže, či zábaly s 24-karátovým zlatom.



Tento víkend si môžete objednať ubytovanie v Holiday Village Tatralandia 
v Liptovskom Mikuláši za špeciálnu cenu 50 eur za dvojlôžkovú izbu 
za noc z 12.4. na 13.4.2014. Ubytovanie je potrebné si zarezervovať  
do 5. apríla 2014. V prípade záujmu kontaktujte: reservation@tatralandia.
sk alebo tel. číslo +421 442 901 323.  

Vstupy do aquaparku Tatralandia si môžete vyzdvihnúť na základe 
predloženia kupónu, ktorý akcionár aj jeho priamy rodinný príslušník 
obdrží pri registrácii, zároveň dostane s kupónom aj identifikačnú pásku. 
Vydanie vstupov do aquaparku Tatralandia je podmienené preukázaním 
identifikačnej pásky a odovzdaním kupónu na pokladni aquaparku. 

HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA 
A AqUAPARK TATRALANDIA, LIPTOVSKÝ MIKULáš



akcionár 1 apartmán, resp. bungalov
 Apartmán A(4+1) / bungalov B (3+1) – využitie 2 osobami 50 €
 Apartmán A / bungalov B – využitie 1 osobou 35 €
 Bungalov C (7+1) – využitie 4 osobami 90 €
 Ďalšia osoba na lôžku alebo prístelke 15 €

druhý a tretí apartmán alebo bungalov (deti, rodina, priatelia)
 Apartmán A (4+1) / bungalov B (3+1) – využitie 2 osobami 70 €
 Apartmán A / bungalov B – využitie 1 osobou 50 €
 Bungalov C (7+1) – využitie 4 osobami 110 €
 Ďalšia osoba na lôžku alebo prístelke 20 €

CENY UbYTOVANIA
V HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA
V LIPTOVSKOM MIKULášI S RAňAjKAMI



TROPICAL PARADISE TATRALANDIA
Nový vodný svet štyroch bazénov v liptovskej Tatralandii spája 
vodná terapia s ležadlami, tryskami, ktoré masírujú každá inú 
časť tela. V dvoch bazénoch nájdete číru vodu, v dvoch slanú 
morskú, vyhriatu na príjemných 34-36 stupňov. Vďaka unikátnemu 
strešnému plášťu sa pri konštantnej teplote interiéru 30°C opálite 
aj uprostred zimy. Bohatý výber karibských špecialít a nápojov 
ponúka nová reštaurácia Paradiso. Vitajte v tropickom raji!

 

Akcionári môžu využiť okrem bezplatných vstupov do aquaparku 
Tatralandia aj zvýhodnené masáže, či zábaly vo wellness s 20% 
zľavou. Regeneračný zábal s 24 karátovým zlatom za 6 eur. 
Kolagénová maska s 24-karátovým zlatom za 9 eur. Na procedúry 
je potrebné nahlásiť sa na telefónnom čísle 0915 834 632 do piatku 
11. apríla 2014. 



LANOVÉ DRáHY V NÍZKYCH 
A VYSOKÝCH TATRáCH
12. A 13. 4. 2014 OD 9.00 – 16.00 HOD.

Vyvezte sa k tým najkrajším výhľadom troma najmodernejšími 
lanovkami (funitel, twinliner a 15-miestnou gondolou), v prostredí, 
ktoré si zamilujete. Objavte krásu druhého najvyššieho vrchu 
Nízkych Tatier a užite si nadmorskú výšku 2004 m.n.m z jeho 
severnej aj z južnej strany. Poďte na výlet do Vysokých Tatier, kde 
na Vás čakajú tri rôzne strediská - Štrbské Pleso, Starý Smokovec 
s Hrebienkom alebo moderné stredisko Tatranská Lomnica 
s najmodernejšou 15-miestnou lanovkou zo Štartu na Skalnaté 
pleso.

K dispozícii sú Vám a Vašim rodinným príslušníkom bezplatné 
lístky na lanovky (skipasy) v strediskách Jasná Nízke Tatry, Vysoké 
Tatry – Tatranská Lomnica (okrem Lomnického štítu), Starý 
Smokovec, Štrbské Pleso. Skipass/lístky na lanovky si môžete 
vyzdvihnúť na základe predloženia kupónu, ktorý akcionár a jeho 
priamy rodinný príslušník obdrží pri registrácii. Pri registrácii 
dostane s kupónom aj identifikačnú pásku. Vydanie skipassov/
lístkov na lanovky je podmienené preukázaním identifikačnej 
pásky a odovzdaním kupónu na príslušnom infocentre.


