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Víkend akcionárov TMR v Jasnej, Valné zhromaždenie TMR 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (02. máj 2011) – Na slovenské pomery netradičné Valné 
zhromaždenie spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS a.s. prebehlo 30.4.2011. Na 
Valnom zhromaždení (VZ) sa zúčastnilo takmer 100 akcionárov. Hlasovaním sa 
akcionári zhodli na vyplatení 5,5 mil. EUR vo forme dividend. Počas VZ a sprievodného 
programu sa len v hoteli Grand Jasná v sobotu vypilo 846 fliaš minerálky a na koncerte 
Desmodu sa bavilo viac ako 500 ľudí. 
 

Na slovenské pomery netradičné Valné zhromaždenie prilákalo do Jasnej takmer 100 riadnych akcionárov 
TMR a sprievodného programu sa zúčastnilo viac ako 500 ľudí, keďže akcionári získali možnosť stráviť 
VZ netradične aj s rodinnými príslušníkmi. TMR inšpiroval Warren Buffett, ktorý valné zhromaždenia 
svojej Berkshire Hathaway organizuje tak trochu ako show.   

„Keďže náš horský biznis je o zážitkoch, zábave a oddychu, tak sme pre akcionárov pripravili víkend, ktorý 
si užili. Počet účastníkov nás príjemne potešil a je pre nás výzvou aj záväzkom zároveň.“, povedal Bohuš 
Hlavatý, predseda predstavenstva TMR.  

Individuálny čistý zisk TMR za obdobie 2009/2010 dosiahol 9,45 mil. EUR, čo po povinných odvodoch a 
úhrade minuloročnej straty predstavuje sumu 7,8 mil. EUR na rozdelenie v podobe dividend. Na riadnom 
Valnom zhromaždení TMR rozhodli akcionári o vyplatení celkovej sumy 5,5 mil. EUR vo forme dividend. 
Na jednu akciu tak pripadá dividenda 0,82 EUR, čo predstavuje dividendový výnos cca 2%. Suma 5,5 mil. 
EUR predstavuje 70% z čistého zisku spoločnosti. 

Akcionári tiež rozhodli o zvolení nového člena do dozornej rady spoločnosti. Stal sa ním jeden z 
najskúsenejších ľudí v oblasti budovania a vedenia turistických stredísk na Slovensku, podnikateľ 
a aktuálne aj najznámejší slovenský otec Boris Kollár. Napriek ohlásenej účasti Borisa Kollára na VZ, tento 
na poslednú chvíľu zmenil svoje plány a víkend strávil v zahraničí.  

Ďalším dôležitým bodom Valného zhromaždenia bolo tiež schválenie riadnej individuálnej účtovnej 
závierky k 31.10.2010 a Výročnej správy k 31.10.2010.  

Po ukončení oficiálnej časti Valného zhromaždenia sa akcionári spolu s predstavenstvom TMR stretli na 
slávnostnej večeri v hoteli Grand Jasná a následne sa presunuli do Music clubu Happy End, kde ich okrem 
barmanskej show a ochutnávky drinkov, čakalo polnočné prekvapenie – koncert skupiny Desmod. 

Počas víkendu 30.4.- 1.5. akcionári TMR so svojimi rodinnými príslušníkmi plne obsadili takmer všetky 
ubytovacie kapacity spoločnosti TMR v Jasnej – hotel Grand Jasná, Ski Záhradky, Chalety ako aj hotel Tri 
Studničky.  

K dispozícii mali nielen wellness centrum v hoteli Grand Jasná, ale aj možnosť bezplatne navštíviť 
Aquapark Tatralandia – najnovšiu akvizíciu v portfóliu spoločnosti a lanovky v Nízkych a Vysokých 
Tatrách. Pre účastníkov Valného zhromaždenia boli pripravené aj testovacie jazdy na luxusných autách 
značky BMW. 

Obslužný personál TMR sa tento víkend zapotil, lebo akcionári spolu s rodinnými príslušníkmi 
skonzumovali a vypili len v hoteli Grand pred valným zhromaždením, počas neho a hlavne na 
večeri 846 fliaš minerálnej vody, 80 kg zeleniny, 210 kg mäsa a rýb, či 40 kg syra. Kofeín v tele si doplnili 
324 šálkami kávy a Music club Happy End poslední zabávajúci sa opustili až v ranných hodinách. 

Akcionári sa mali možnosť stretnúť aj s Patrikom Tkáčom, či predstaviteľmi predstavenstva a dozornej 
rady TMR. Mnohí z nich osobnú účasť aj využili a svoje otázky dávali už počas Valného zhromaždenia, 
neskôr počas večere v hoteli Grand, či voľnej zábavy v Happy Ende, kde kapela Desmod predviedla skvelý 
výkon a zabávala akcionárov do neskorých nočných hodín. Desmod ocenil atmosféru nového klubu a aj 
jeho profesionálnu ozvučovaciu techniku. 



Navyše, akcionári boli automaticky účasťou na VZ zapojený do tomboly o atraktívne ceny, ktoré zahŕňali 
ubytovanie v hoteloch Grand v Nízkych aj Vysokých Tatrách, skipasy, vstupy do aquaparku, ubytovanie 
v hoteloch Kempinski v Tatrách aj v našom hlavnom meste, ubytovanie v najvyššie položenom apartmáne 
v SR, na Lomnickom štíte, členstvo vo VIP klube, či najatraktívnejšiu cenu, balík služieb TMR v hodnote 
takmer 10 000 EUR. 

Valné zhromaždenie ala Warren Buffett po slovensky bolo veľkou show nielen pre akcionárov, ale aj pre 
ich blízkych. Už teraz je jasné, že TMR plánuje podobné Valné zhromaždenie zorganizovať aj budúci rok. 

 

 
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 Grand Jasná, Tri 
studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a 
Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica a Grandhotel Starý Smokovec. Do týchto dní investovala spoločnosť Tatry 
mountain resorts do uvedených stredísk vyše 70 mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v 
najbližších rokoch. 

 


