
HOTELS OPERATED BY

Vážený akcionár, 
pozývame Vás na Valné zhromaždenie spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS, a. s.
Valné zhromaždenie sa uskutoční 28. apríla 2017 (piatok) so začiatkom o 11. hodine v Grandhoteli 
Praha**** v Tatranskej Lomnici. 
Medzi najdôležitejšie témy stretnutia patrí schválenie riadnej individuálnej účtovnej uzávierky 
k 31. 10. 2016, 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. 

POZVÁNKA
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1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia 
spoločnosti

2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia 
(predsedu riadneho valného zhromaždenia, 
zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a osôb 
poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti 
tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení

3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti 
o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave 
majetku spoločnosti a finančnom hospodárení 
k 31. 10. 2016, obchodného plánu a finančného 
rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok 
začínajúci 1. 11. 2016 a končiaci 31. 10. 2017, 
výročnej správy k 31.10.2016, správa dozornej rady

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky 
k 31. 10. 2016 a návrhu na rozdelenie zisku 
dosiahnutom  v hospodárskom roku začínajúcom 
1. 11. 2015 a končiacom 31. 10. 2016 

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

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

7. Záver

PROGRAM VALNÉHO 
ZHROMAŽDENIA

Akcionári si môžu objednať ubytovanie v Grandhoteli 
Praha**** v Tatranskej Lomnici za špeciálnu cenu 70 € 
s raňajkami za izbu pri obsadení jednou alebo dvoma osobami 
za noc, z 28. 4 na 29. 4. 2017 a zoznámiť sa tak s novými 
rekonštruovanými izbami CLASSIC. Pri predĺženom pobyte 
od piatka do pondelka od 28. 4. – 1. 5. 2017 (3 noci) ponúka 
Grandhotel Praha**** zvýhodnenú cenu 210 € za izbu, 
pri obsadení jednej alebo dvoma osobami aj s raňajkami 
a 312 € za izbu, pri obsadení jednej alebo dvoma osobami 
s polpenziou. 

V prípade, ak máte záujem o ubytovanie alebo predĺžený 
pobyt v Grandhoteli Praha**** v Tatranskej Lomnici, 
prosíme, aby ste si pobyt rezervovali vopred a zabezpečili si 

tak potvrdenie rezervácie, nakoľko ide o predĺžený víkend 
a o pobyty bude väčší záujem.

Uvedené ceny Vám garantujeme pri rezervácii do 17. apríla 
2017. Po tomto termíne Vám podľa dostupných kapacít 
radi uplatníme 20%-nú zľavu na ubytovanie na Vami 
požadovaný pobyt. Rezervácie prosím smerujte na adresu 
hotelreservations@tmr.sk alebo na tel. číslo +421 52 370 0111. 
Rezerváciu si môžete tiež urobiť na našej webovej stránke 
www.ghpraha.sk s použitím promokódu VZTMR. Pri rezervácii 
mailom alebo telefonicky a uplatnení podmienok pre 
zvýhodnený pobyt uvádzajte: „Valné zhromaždenie TMR“. 
Pri online rezervácii Vám bude zvýhodnená cena alebo zľava 
ponúknutá automaticky po zadaní promokódu. 

Kvôli čerpaniu výhod plynúcich z víkendu Vás prosíme o registráciu v Grandhoteli Praha****. Registrácia bude prebiehať 
28. apríla 2017 od 9.00 – 11.00 hod. v priestoroch Grandhotela Praha**** v Tatranskej Lomnici. 
Pri registrácii dostane každý akcionár identifikačný náramok na čerpanie služieb spoločnosti:
Voucher na čerpanie 20%-nej zľavy na konzumáciu v reštauráciách a baroch v hoteloch: Grandhotel Starý Smokovec****, 
Grandhotel Praha**** Tatranská Lomnica a Hotel FIS*** Štrbské Pleso.  
Voucher na čerpanie 30%-nej zľavy na vstupy do wellnessov a na procedúry v hoteloch: Grandhotel Starý Smokovec****, 
Grandhotel Praha**** Tatranská Lomnica a Hotel FIS*** Štrbské Pleso. 
(Pozn.: Pre kapacitné dôvody odporúčame objednanie wellness procedúr v každom hoteli s predstihom)  
Voucher na čerpanie 30%-nej zľavy na všetok tovar športových obchodov TATRY MOTION v Nízkych a Vysokých Tatrách, 
v aquaparkoch Tatralandia a Gino Paradise Bešeňová s platnosťou zľavy do 30. 6. 2017. Zľavu nemožno uplatniť v predajniach 
OUTLET Demänovská Dolina a OUTLET Hotel Slovakia Tatranská Lomnica. Zľavu nemožno kumulovať s ostatnými zľavami.

REGISTRÁCIA
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Tento secesný historický 112-ročný skvost sa nachádza v srdci 
samotnej Tatranskej Lomnice, pod majestátnym Lomnickým 
štítom. Hotel poskytuje dokonalý komfort v 106 izbách 
a 17 apartmánoch. K úplnej spokojnosti hostí prispieva aj 
vychýrená kuchyňa pod taktovkou šéfkuchára Petra Baboľa. 
Skutočnou pýchou hotela je 2-podlažné Grand Mountain 
SPA zakladajúce sa na liečivej sile tatranskej prírody 
s unikátnym vonkajším vyhrievaným bazénom a nádhernými 
výhľadmi. V roku 2016 bolo v hoteli rekonštruovaných 

a modernizovaných 75 izieb a apartmánov v štýle Classic. 
Bližšie na www.ghpraha.sk  

V prípade, ak máte záujem o ubytovanie alebo predĺžený 
pobyt v Grandhoteli Praha****, prosíme, aby ste si pobyt 
rezervovali vopred. Do 17. apríla 2017 Vám garantujeme 
uvedené ceny len pre Vás, našich akcionárov. Po tomto 
termíne Vám podľa dostupných kapacít radi uplatníme 20%-
nú zľavu na ubytovanie na Vami požadovaný pobyt. Rezervácie 

prosím smerujte na adresu hotelreservations@tmr.sk alebo 
na tel. číslo +421 52 370 0111. Rezerváciu si môžete tiež 
urobiť na našej webovej stránke www.ghpraha.sk s použitím 
promokódu VZTMR. Pri rezervácii mailom alebo telefonicky 
na uplatnenie podmienok pre zvýhodnený pobyt uvádzajte: 
„Valné zhromaždenie TMR“. Pri online rezervácii Vám bude 
zvýhodnená cena alebo zľava ponúknutá automaticky po 
zadaní promokódu.

GRANDHOTEL PRAHA****, TATRANSKÁ LOMNICA


