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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
Horúca správa z ľadovca - stredisko Mölltaler Gletscher štartuje lyžovačku už v utorok 

FLATTACH(7.októbra 2019) - Rakúske alpské lyžiarske stredisko Mölltaler Gletscher, ktoré 
začiatkom leta kúpila spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., je v  plnej príprave na novú 
zimnú sezónu. Jeden z ôsmich rakúskych ľadovcov a jediný v oblasti Korutánska by tak prvých 
lyžiarov v novej sezóne mal privítať už v utorok.  

„Klimatické podmienky nám dlho nepriali, ale v posledných dňoch prišlo už intenzívnejšie ochladenie, 
teploty klesli v noci aj desať stupňov pod nulu, takže sme mohli naplno začať zasnežovať. Urobíme 
všetko preto, aby sme mohli otvoriť najobľúbenejšiu zjazdovku už v utorok. Evidujeme obrovský 
záujem zo strany lyžiarskych zväzov a klubov, takže budeme sa snažiť vyjsť v ústrety aj im. Keďže sme 
mali sneh uložený aj v dvoch deponiách, prípravu to urýchľuje a hneď ako to bude možné budeme 
postupne otvárať ďalšie a ďalšie zjazdovky, “ informoval riaditeľ strediska Max Gottfried.    

V príprave na sezónu nové vedenie rezortu nič neponechalo na náhodu. „Jedna vec je stredisko 
analyzovať pred kúpou, druhá vec je zažiť jeho chod na vlastnej koži. S využitím skúseností a nášho 
know-how z rezortov, ktoré prevádzkujeme, sme sa na zimnú sezónu pripravili tak, aby bola čo 
najlepšia. Smerovali k tomu všetky procesy, komunikácia s miestnymi i regionálnymi partnermi. Teraz 
už potrebujeme len to, aby nám priazeň počasia vydržala čo najdlhšie,“ doplnil Gottfried.  

Atraktívnu možnosť zažiť lyžovačku v stredisku Mölltaler Gletscher získal najnovšie každý majiteľ  
Šikovnej sezónky. K obľúbenému sezónnemu skipasu, ktorý umožňuje lyžovačku v rezortoch TMR na 
Slovensku, v Poľsku i v Českej republike, si môžu sezónkári za doplatok 49.-eur zabezpečiť 
celosezónnu lyžovačku nielen na ľadovci Mölltal ale aj v jeho sesterskom stredisku Ankogel. Obe 
rakúske strediská pripravujú zároveň aj ďalšie zaujímavé ponuky pre členov vernostného programu 
GOPASS, o ktorých budú informovať už čoskoro aj prostredníctvom sociálnych sietí.  
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje 

atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko 

Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Ro tunda. TMR je zároveň vlastníkom 

Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú 

halu s morskou vodou ako aj zábavu  vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a 

prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spolupre vádzkuje. Vo 

Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež nepriamo 

vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. TMR s i tiež prenajíma a prevádzkuje 

český lyžiarsky areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a prenajíma si Kaskáda Golf Rezort Brno, kde zastrešuje prevádzku hotela, reštaurácie a kongresového 

centra . V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a 

prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi 

Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca finančného roka 2018 sa 

preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR cca. 350 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo 

Varšave. 

 


