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Lomnické sedlo pre lyžiarov až v piatok 
 
Vysoké Tatry - 3.mája 2021 - Avizované otvorenie zjazdovky v Lomnickom sedle vo 
Vysokých Tatrách sa posúva na piatok 7. mája. Dôvodom je nepriaznivá predpoveď 
počasia na najbližšie dni.  
 
Zjazdovka z Lomnického sedla (2190 m n.m.) je najvyššia položená a najstrmšia zjazdovka vo 
Vysokých Tatrách. Aj napriek tomu, že v uplynulých dňoch prevádzkovateľ strediska vyvinul 
maximálne úsilie na jej sprevádzkovanie, lyžiari budú musieť ešte chvíľu počkať.  
„Očakávame silný vietor s rýchlosťou viac ako 20 m/s, čo by už mohlo obmedziť prevádzku 
lanoviek. Chceme predísť zbytočnému sklamaniu ľudí, ktorí by pricestovali a potom sa nemohli 
dostať hore. Radšej preto s otvorením počkáme na piatok. Na zjazdovke sme pracovali celý víkend 
a aj dnes. Ak počasie vydrží, bude víkendová lyžovačka v Lomnickom sedle peknou bodkou za touto 
zvláštnou lyžiarskou sezónou,“ informoval riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.  
 
Okrem dvojsedačky do Lomnického sedla budú od 7. mája v Tatranskej Lomnici uvedené do 
prevádzky aj kabínkové lanovky Tatranská Lomnica – Štart, Štart – Skalnaté pleso a Skalnaté 
pleso – Lomnický štít. Predaj lístkov na lanovku na Lomnický štít je kvôli preventívnym 
opatreniam možný iba pre 1 rodinu alebo členov jednej domácnosti. Presné podmienky nájde 
verejnosť na stránke www.vt.sk. Spolu s prevádzkou lanovky na Lomnický štít bude od 
uvedeného termínu k dispozícii aj ubytovanie Noc na Lomnickom štíte. 
 
Do nedele 9.5.2021 je v prevádzke aj lyžiarske stredisko Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách 
a lyžiarske stredisko Jasná.  
 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________ 

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý 
vlastní alebo si prenajíma a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty, reštauračné zariadenia, športové služby, 
obchody a hotely. V Nízkych Tatrách na Slovensku TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri 
Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. 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 Štrbské Pleso. V slovenských 
Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Noc na 
Lomnickom štíte. V Rakúsku Skupina vlastní a prevádzkuje alpské stredisko na ľadovci Mölltaler Gletscher a jej sesterské stredisko Ankogel 
Mallnitz. V Čechách tiež nepriamo vlastní minoritný podiel v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův 
Mlýn. TMR si 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 a prevádzkuje horské stredisko Szczyrk Mountain 
Resort a  Legendiu - Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci realitných projektov sa Skupina prevažne orientuje na rozvoj, 
budovanie a predaj apartmánov a komerčných priestorov a prenájom hotelov v rezortoch TMR. Do konca finančného roka 2019 sa 
preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR cca. 400 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v 
Bratislave, Prahe a vo Varšave. 

http://www.vt.sk/

