
Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti je 25. apríl 2016. Viac TU.

POZVÁNKA
Vážený 
akcionár, 
pozývame Vás na 
Valné zhromaždenie 
spoločnosti TATRY 
MOUNTAIN RESORTS, a. s.
Valné zhromaždenie sa 
uskutoční 28. apríla 2016 (štvrtok) 
o 11.00 hod. v Grandhoteli Starý 
Smokovec**** vo Vysokých Tatrách. 

Medzi 
najdôležitejšie 

témy stretnutia 
patrí schválenie riadnej 

individuálnej účtovnej závierky 
k 31. 10. 2015, schválenie audítora 

spoločnosti, voľba člena  
dozornej rady a iné.

Vám a Vašim rodinným príslušníkom ponúkame 
stráviť predĺžený víkend v Tatrách za špeciálne ceny 

a využiť služby, ktoré Vám prináša členstvo v klube 
akcionárov TMR.

Bohuš Hlavatý 
Predseda predstavenstva Tatry mountain resorts, a. s.

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu 

riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa,  overovate-
ľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov), schvále-
nie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení

3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsled-
koch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti 
a finančnom hospodárení k 31. 10. 2015, obchodného plánu 
a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok 
začínajúci 1. 11. 2015 a končiaci 31. 10. 2016, výročnej správy 
k 31. 10. 2015, správa dozornej rady

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky 
k 31. 10. 2015 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutom  
v hospodárskom roku začínajúcom 1. 11. 2014 a končia-
com 31. 10. 2015 

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

6. Voľba člena dozornej rady spoloč-
nosti, schválenie zmluvy o výko-
ne funkcie člena dozornej 
rady 

7. Zmena stanov 
spoločnosti 

8. Záver

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA



Akcionári si môžu objednať ubytovanie v Grandhoteli Starý Smo-
kovec**** vo Vysokých Tatrách za špeciálnu cenu 60 € s raňajkami 
za izbu pri obsadení jednej alebo dvoma osobami za noc, z 28. 4 na 
29. 4. 2016. Pri predĺženom pobyte od štvrtka do nedele od 28. 4. 
– 1. 5. 2016 (3 noci) ponúka Grandhotel Starý Smokovec**** zvý-
hodnenú cenu 210 € za izbu, pri obsadení jednej alebo dvoma oso-
bami aj s raňajkami a 300 € za izbu, pri obsadení jednej alebo dvoma 
osobami s polpenziou.

V  prípade, ak máte záujem o  ubytovanie alebo predĺžený pobyt 
v Grandhoteli Starý Smokovec**** prosíme, aby ste si pobyt rezer-
vovali vopred, najneskôr do 18. apríla 2016 na adrese: hotelreser-
vations@tmr.sk alebo na tel. čísle +421 52 370 0111. Pri rezervácii 
na zvýhodnený pobyt prosíme uvádzajte spojenie akcie ako „Valné 
zhromaždenie TMR“.

REGISTRÁCIA
Kvôli čerpaniu výhod plynúcich z víkendu Vás prosíme o registrá-
ciu v Grandhoteli Starý Smokovec****. Registrácia bude prebiehať 
28. apríla 2016 od 9.00 – 11.00 hod. v priestoroch recepcie Grand-
hotela Starý Smokovec**** vo Vysokých Tatrách. 

Pri registrácii dostane každý akcionár identifikačný náramok na čer-
panie služieb spoločnosti:

• Voucher na čerpanie 20 % zľavy na konzumáciu v reštauráciách 
a baroch v hoteloch: Grandhotel Starý Smokovec****, Grandho-
tel Praha**** Tatranská Lomnica a Hotel FIS*** Štrbské Pleso.

• Voucher na čerpanie 30 % zľavy na vstupy do wellnessov a  na 
procedúry v hoteloch: Grandhotel Starý Smokovec****, Grand-
hotel Praha**** Tatranská Lomnica a Hotel FIS*** Štrbské Pleso. 

(Pozn.: Pre kapacitné dôvody odporúčame objednanie wellne-
ss procedúr v každom hoteli s predstihom)

• Voucher na čerpanie 30 % zľavy na všetok tovar 
športových obchodov Tatry Motion v  každej 

predajni vo Vysokých a  Nízkych Tatrách 
a Aquaparku Tatralandia s platnosťou 

zľavy do 30. 6. 2016. 

GRANDHOTEL STARÝ 
SMOKOVEC****, VYSOKÉ TATRY
Najstarší historický hotel vo Vysokých Tatrách bol postavený v se-
cesnom štýle v roku 1904. Svojím luxusným zariadením, poskyto-
vanými službami a pohodlím patril k najvyhľadávanejším hotelom. 
Počas jeho storočnej histórie ho navštívilo množstvo svetových 
osobností z politického, kultúrneho a športového života, ako naprí-
klad československý prezident Eduard Beneš, bývalý britský pre-
miér Harold Wilson, kráľ komikov a  otec českého humoru Vlasta 
Burian, hudobní skladatelia Alexander Moyzes, Eugen Suchoň a Ján 
Cikker, majster sveta v lyžovaní Toni Sailer, olympijský víťaz Emil 
Zátopek  a  i. V  Grandhoteli sa nakrúcali známe filmy Orlie pierko 
(1971), 30 prípadov Majora Zemana (1974), Román pre ženy (2004) 
a Guvernantka (2012). Hotel získal viaceré certifikáty a ocenenia - 
Tripadvisor - Winner of Certificate of Excellence 2015, zariadenie je 
priateľské k deťom a rodinám s 5. najvyšším stupňom priateľskosti. 
Od roku 2014 je Grandhotel členom Historických Hotelov Európy. 

UBYTOVANIE A HOTELOVÉ SLUŽBY
Grandhotel je situovaný v centre Starého Smokovca, ponúka ubyto-
vanie v 64 izbách a 11 apartmánoch. Nadčasová elegancia a nepre-
konateľná individualita sú charakterovými vlastnosťami izieb odrá-
žajúcich presvedčenie hotela – nielen udržiavať vysoké štandardy, 
ale zároveň zachovať unikátnu historickú atmosféru. Pobytoví hos-
tia majú k dispozícii bezdrôtové pripojenie na internet v hoteli aj na 
izbách, room service 7.00 – 24.00 hod. , concierge, hotelový taxík, 
laundry service – pranie a žehlenie, predaj šperkov na recepcii, bi-
liard, stolný futbal, šípky, kútik pre deti, nintendo wii, úschovňa lyží, 
vstup do wellness, a bezplatné parkovanie. 

V prípade, ak máte záujem o ubytovanie alebo predĺžený po-
byt v Grandhoteli Starý Smokovec**** prosíme, aby ste 
si pobyt rezervovali vopred, najneskôr do 18. 4. 2016 
na adrese: hotelreservations@tmr.sk alebo na 
tel. čísle +421 52 370 0111. Pri rezervácii na 
zvýhodnený pobyt prosíme uvádzajte 
spojenie akcie ako „Valné zhro-
maždenie TMR“. 


