
Tatry mountain resorts, a.s. 

Spoločnosť TMR podpísala zmluvu o prenájme Skiareálu Špindlerův Mlýn  

 
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (2.november 2012) - Spoločnosť Tatry moutain resorts, a.s. 
(TMR) dňa 31.októbra 2012 podpísala zmluvu o prenájme týkajúcu sa prevádzkovania 
SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn, a.s. 

Zo strany zástupcov Tatry mountain resorts, a.s. došlo k podpisu zmluvy v riadne stanovenom termíne. 
„Bohužiaľ musíme skonštatovať, že zo strany nášho partnera zmluva podpísaná nie je,“ povedal Bohuš 
Hlavatý, predseda predstavenstva TMR. 
 
Spoločnosť TMR si veľmi váži dôveru, ktorú do nej vložilo ČSVT. Ďalší vývoj situácie však už 
podlieha konaniu zo strany ČSTV.  
 
Záujem TMR o prenájom ski areálu v Špindlerovom Mlyne stále trvá a spoločnosť je pripravená dodržať 
dohodnutú zmluvu. „Sme schopní splniť všetky dojednané podmienky. Ako so SKIAREÁLOM Špindlerův 
Mlýn, a.s., s ČSTV aj so Svazem lyžařů ČR. Spoločnosť TMR je pripravená okamžite prebrať všetky 
záväzky vyplývajúce z dohodnutej zmluvy a ak to bude situácia vyžadovať, sme pripravení dohodnúť sa aj 
bez účasti  spoločnosti Snowhill,“ doplnil Bohuš Hlavatý.  
 
TMR s českou spoločnosťou Snowhill zrealizovali spoločné rokovania s ČSTV a dohodli sa na prenájme 
ski areálu v Špindlerovom Mlyne na dvadsať ročné obdobie aj s možnosťou opcie na ďalších dvadsať 
rokov. Spoločnosť TMR uvádza oficiálne stanovisko ohľadom prebiehajúceho procesu podpísania zmluvy 
o prenájme ski areálu v Špindlerovom Mlyne vzhľadom k tomu, že posledný termín na podpísanie zmluvy 
bol 31.10.2012. 
 
  

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske 
strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets 
Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely 
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely 
Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské Pleso. Do konca roka 2011 sa 
preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 100 mil. € a ďalších 56 miliónov € má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. 
Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia. Ide o najväčší slovenský termálny aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj 
zábavu vo Fun Parku, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. 


