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Šikovní lyžiari si môžu užiť horské strediská aj v lete! 
 
Liptovský Mikuláš – 16.júna 2020 – Premiérovo v doterajšej histórii dostali 
slovenskí, českí a poľskí lyžiari možnosť využiť celosezónny skipas známy ako 
Šikovná sezónka aj v letnej sezóne. Kľúčom k tomuto benefitu je ďalšia novinka – 
letné predplatné Šikovnej sezónky. 
 
Šikovná sezónka je obľúbený sezónny skipas, ktorý umožňuje lyžovačku v horských 
strediskách spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR). V utorok 16.júna 
odštartovala ďalšia vlna predaja Šikovnej sezónky 2020/21,  ktorá umožňuje zakúpiť si 
ju na dve splátky. „Chceli sme pre našich fanúšikov priniesť niečo nové a zároveň im dať 
možnosť navštíviť obľúbené horské strediská aj v letnom období. Preto každý, kto sa 
rozhodne pre Šikovnú sezónku počas leta až do 31.augusta, získa po zaplatení prvej 
splátky vo výške 99 €  aj benefit v podobe troch lístkov na lanovky v Jasnej, na Štrbskom 
Plese a v Tatranskej Lomnici. Druhú časť splátky bude môcť uhradiť do 30.septembra 
(200€ - dospelá osoba) alebo do konca októbra (249 €),“ informoval marketingový 
riaditeľ TMR Juraj Chovaňák. Lyžiari budú mať na jeseň zároveň možnosť rozhodnúť sa, 
či si doplatia cenu Šikovnej sezónky len pre slovenské rezorty, alebo sa rozhodnú pre 
doplatok na Šikovnú sezónku Premium (do 30.septembra 300€ , do 31.októbra 350€) 
a budú môcť lyžovať aj v strediskách v Českej republike (Špindlerův Mlýn), Poľsku 
(Szczyrk) a v Rakúsku (Mölltaler Gletscher). V tomto prípade získajú okrem možnosti 
lyžovať v 8 strediskách v 4 krajinách aj ďalšie výhodné benefity – medzi inými 15% 
zľavu v reštauráciách na svahoch, 15% zľavu na nákupy v Motion Shops, 1x malý servis 
lyží grátis v sezóne 2020/21 a večerné lyžovanie už v cene v strediskách Jasná, Szczyrk 
alebo Špindlerův Mlýn. 

___________________________________________________________________________ 

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 

 


