
ZAMESTNANECKÉ  ZĽAVY

SMERNICA OS – 01/2022 HR
PRAVIDLÁ A PODMIENKY POSKYTOVANIA 

ZAMESTNANECKÝCH  ZLIAV – PLATNOSŤ OD 1.11.2022
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ZĽAVY
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osoba 
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a dozornej  
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Zamestnanec, 
ktorý odišiel 
do dôchodku 

+ jeho 
manžel/ka



Sú určené pre všetkých zamestnancov, ktorí majú uzatvorenú platnú pracovnú zmluvu, dohodu, mandátnu
zmluvu , členov predstavenstva a dozornej rady a zamestnancov, ktorí odišli do dôchodku

Zamestnanec + manžel, manželka a ich deti alebo 1. ľubovoľná  osoba  

Za deti považujeme:  svoje alebo manželove osvojené; neosvojené, podklad bude rodný list detí 
DETI: do 18 rokov vrátane + deti nad 18 rokov max. do 26 rokov, ktoré študujú - denná forma štúdia na VŠ 
(doklad o štúdiu doručia na HR)

✓ Nárok na Zľavy – Celoročný prepravný lístok na lanovú dráhu a Celoročný vstup do Vodných parkov  vzniká aj 
zamestnancovi, ktorý odišiel do starobného dôchodku a robil min.  posledných 5 rokov v TMR. Na čerpanie 
vymedzených  Zliav si môže nahlásiť aj manželku/la. 

✓ Ak sú v spoločnosti zamestnaní  obaja manželia, nemajú nárok na nahlásenie ďalšej 1. ľubovoľnej osoby

✓ Zamestnanec  si musí nahlásiť  manžela/lku, resp. 1. ľubovoľnú osobu a dieťa na čerpanie Zliav do 21 dní od 
uzatvorenia pracovného vzťahu. Ak  to zamestnanec nedodrží, môže  si  uplatňovať   pre nich čerpanie Zliav  až o 
rok v mesiaci október.

✓ Meno  ľubovoľnej osoby  pre všetky  Zľavy  je možné meniť 1 x za rok, a to vždy IBA v mesiaci  OKTÓBER . Ak  
zamestnanec nenahlási  na HR v stanovenom  termíne, môže  zmeniť    osobu a uplatňovať  si pre ňu Zľavy až o 
rok. Zľavy sa poskytujú len počas trvania pracovného pomeru v spoločnosti ( dňom ukončenia prac. zmluvy, resp. 
dohody sa zablokujú). 

✓ Na poskytnutie Zliav nie je právny nárok. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo neprideliť  zamestnanecké Zľavy 
zamestnancom aj rodinným príslušníkom bez  zdôvodnenia. 



Zamestnanci vykonávajúci prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru  (okrem inštruktorov) nemajú nárok na Zľavy 
automaticky.

1. Nárok na poskytnutie Zľavy pre „dohodárov“ vzniká  na základe písomného 
schválenia riaditeľa strediska. 

2. Po potvrdení nároku na Zľavu majú nárok aj manžel/manželka  a ich deti alebo jedna 
ľubovoľná  osoba.

3. Ak zamestnanec neodpracuje v kalendárnom mesiaci viac ako 50 hodín poskytnuté

Zľavy sa deaktivujú jemu aj jeho Rodinným príslušníkom a aktivujú sa až

nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom odpracoval viac ako 50 hodín;

„Dohodárovi“ nie je možné schváliť nárok na Zľavu – zamestnanecký pobyt
a pobyt „Noc na Lomnickom štíte“.



Zamestnanci vykonávajúci prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru  na pracovnej pozícii  „inštruktor lyžiarskej školy“ 
majú nárok na Zľavy nasledovne: 

➢ všetci majú nárok na poskytnutie Zliav  automaticky pri nástupe 

➢ možnosť požiadať ihneď o poskytnutie Zliav pre Rodinného príslušníka  má  
len „kľúčový inštruktor“, ktorý odpracoval za minulú zimnú sezónu min. 100 
hodín po odsúhlasení manažérom Lyžiarskej školy

➢ ostatní inštruktori majú možnosť  požiadať o poskytnutie Zliav pre Rodinného 
príslušníka až  po odpracovaní 100 hodín po odsúhlasení manažérom 
Lyžiarskej školy

Dohodárovi“ nie je možné schváliť nárok na Zľavu – zamestnanecký pobyt
a pobyt „Noc na Lomnickom štíte“.



1.11.
Október  -
možnosť zmeny 

Rodinného 
príslušníka

31.10.

Platnosť všetkých ZLIAV
vždy 12  mesiacov
od 1.11.  do 31.10.
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1. Cena pre zamestnanca: 20,- €
2. Cena pre Rodinného príslušníka:

U Zamestnanca zamestnaného v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy majú jeho Rodinní príslušníci nárok na zakúpenie
Celoročného prevádzkového lístka na lanové dráhy nasledovne:
a) dospelý: 20 €/osoba,
b) dieťa do 6 rokov veku: zdarma,
c) dieťa od 6 do 18 rokov veku vrátane, resp. do ukončenia štúdia max. do dovŕšenia 26 roku veku vrátane: 10 € /osoba.

✓ Cena je za obdobie 1 roka a to od 01.11. do 30.10.

✓ Platí pre strediská: Tatranská Lomnica /bez Lomnického štítu/, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Chopok Sever , Chopok Juh,
Špindlerův Mlýn, Ještěd, Szczyrk, Mölltaler Gletscher, Muttereralm a Ankogel Mallnitz.

Celoročný prepravný lístok na lanové dráhy
- Zamestnanec, ktorý pracuje na základe Pracovnej zmluvy1
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1. Cena pre zamestnanca 20,- €/rok/
2. Cena pre Rodinného príslušníka:
U zamestnanca, ktorý pracuje na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t. j. na základe dohody
o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti - tzv. „Dohodár“, ktorému poskytnutie Zľavy
schválil príslušný riaditeľ ( po splnení podmienky vymedzenej v bode 2.1.2 Smernice OS – 01/2022 HR ) majú jeho Rodinní príslušníci
nárok na zakúpenie Celoročného prevádzkového lístka na lanové dráhy nasledovne:
a) dospelý: 224 €/osoba,
b) dieťa do 6 rokov veku: zdarma,
c) dieťa od 6 do 18 rokov veku vrátane, resp. do ukončenia štúdia max. do dovŕšenia 26 roku veku vrátane: 10 € /osoba.

✓ Cena je za obdobie 1 roka a to od 01.11. do 30.10.

✓ Platí pre strediská: Tatranská Lomnica /bez Lomnického štítu/,  Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Chopok Sever , Chopok Juh, 
Špindlerův Mlýn, Ještěd, Szczyrk, Mölltaler Gletscher, Muttereralm a Ankogel Mallnitz. 

Celoročný prepravný lístok na lanové dráhy
- Zamestnanec, ktorý pracuje na základe Dohody1
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1. Cena pre zamestnanca: 20,- €
2. Cena pre Rodinného príslušníka:

U Zamestnanca zamestnaného v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy majú jeho Rodinní príslušníci nárok na
zakúpenie Celoročného prevádzkového lístka na lanové dráhy nasledovne:
a) dospelý: 20 €/osoba,
b) dieťa do 6 rokov veku: zdarma,
c) dieťa od 6 do 18 rokov veku vrátane, resp. do ukončenia štúdia max. do dovŕšenia 26 roku veku vrátane: 10 € /osoba.

✓ Cena je za obdobie 1 roka a to od 01.11. do 30.10.

✓ Cena zahŕňa celoročný vstup do Aquaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši ,  Vodného parku  Bešeňová, celoročný 
vstup do WELLNESS hotelov a do Legendie  ( Sliezsky zábavný park) v Chorzówe. 

Celoročný vstup do Vodných parkov      
Zamestnanec, ktorý pracuje na základe Pracovnej zmluvy2



1. Cena pre zamestnanca 20,- €/rok/
2. Cena pre Rodinného príslušníka:
U zamestnanca, ktorý pracuje na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t. j. na základe dohody
o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti - tzv. „Dohodár“, ktorému poskytnutie
Zľavy schválil príslušný riaditeľ ( po splnení podmienky vymedzenej v bode 2.1.2 Smernice OS – 01/2022 HR ) majú jeho
Rodinní príslušníci nárok na zakúpenie Celoročného prevádzkového lístka na lanové dráhy nasledovne:
a) dospelý: 20 €/osoba,
b) dieťa do 6 rokov veku: zdarma,
c) dieťa od 6 do 18 rokov veku vrátane, resp. do ukončenia štúdia max. do dovŕšenia 26 roku veku vrátane: 10 € /osoba.

✓ Cena je za obdobie 1 roka a to od 01.11. do 30.10.

✓ Cena zahŕňa celoročný vstup do Aquaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši ,  Vodného parku  Bešeňová, celoročný 
vstup do WELLNESS hotelov a do Legendie ( Sliezsky zábavný park) v Chorzówe. 

Celoročný vstup do Vodných parkov        
Zamestnanec, ktorý pracuje na základe Dohody2



▪ Celoročný vstup do WELLNESS hotelov platí  v týchto hoteloch:   Grandhotel Praha 
Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Grand Jasná, Tri Studničky 
Demänovská Dolina,  Hotel FIS Štrbské Pleso a  Hotel Srdiečko Chopok juh.

▪ Vstup do Wellness je možný : Utorok, Štvrtok, Nedeľa od 15,00 – 21,00 hod. Je
nutné vždy vopred zavolať na hotel a potvrdiť si vstup do Wellness.

▪ Zamestnanec sa na recepcii Wellness alebo Pokladniach Aquaparku a Legendie
preukáže Gopassom, pričom musí mať zakúpenú túto Zľavu cez www.gopass.sk a
www.gopass.pl.

V prípade preťaženia kapacity prevádzok si Aquaparky a hotely vyhradzujú právo na
zmenu podmienok hore uvedenej Zľavy a právo obmedziť vstup zamestnancov a rod.
príslušníkov, ktorí si zľavu uplatňujú do jednotlivých prevádzok.

Celoročný vstup do Vodných parkov2
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✓ Cena : 500,00 CZK /rok /dospelá osoba

▪ Suma 500,- CZK/dospelá osoba  je za obdobie 1 roka a to od 01.11. do 31.10.  Cena 
zahŕňa celoročný vstup na golfové ihriská s neobmedzeným počtom hier    ( bez 
členstva v Central Golf Clube)

▪ Cena za dieťa je 250,- CZK - od dovŕšenia 6. roku veku do  max .26 rokov

✓ Platí pre strediská: Golfový resort Kaskáda a Golf & Ski Resort Ostravice

✓ Nie je možnosť rezervovať si čas dopredu, hrá sa len keď je voľné ihrisko.                     
(V prípade, že si chcete rezervovať presný čas je to možné, ale je nutné zaplatiť poplatok podľa platného 
cenníka rezortu. Pre hru na golfovom ihrisku je nutné byť držiteľom zelenej karty, mať minimálne handicap 
(HCP) 54 a mať rezervovaný  a potvrdený teetime.)

✓Zamestnanec je pred hrou povinný registrovať sa na recepcii golfového ihriska a 
predložiť na recepcii svoj Gopass, pričom musí mať zakúpenú túto  Zľavu cez                                                  
www.gopass.cz

Celoročný vstup na golfové ihriská3
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✓ Cena : 1000,00 CZK /rok /dospelá osoba

▪ Suma 1000,- CZK/dospelá osoba  je za obdobie 1 roka a to od 01.11. do 31.10.  
Cena zahŕňa ročné členstvo v Centrál Golf Clube 

▪ Cena za dieťa je 500,- CZK - od dovŕšenia 6. roku veku do  max .26 rokov

✓ Ročné členstvo v Centrál Golf Clube zahŕňa registráciu v Centrál Golf Clube, 
neobmedzené ročné fee na ihriskách Golf Resort Kaskáda a Golf & Ski resort 
Ostravice,  150 loptičiek na driving a neobmedzené využitie tréningových plôch. 
Zamestnanec musí mať zakúpenú túto  Zľavu cez www.gopass.cz

Ročné členstvo v Centrál Golf Clube4
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✓ Zamestnanecká zľava pre golfové služby je nasledovná:

- na buggy vo výške 50%
- na drivingové loptičky vo výške 50%
- na zapožičanie golfových palíc vo výške100%

✓Zľava platí v golfových resortoch:  Golf resort Kaskáda a  Golf & Ski Resort  

Ostravice.

✓ Zamestnanecká zľava vo výške 25%  na tovar v Pro Shop v Golf Resort Kaskáda 
a Pro Shop  v Golf & Ski Resort Ostravice

✓ Zľava bude poskytnutá na základe predloženia registrovaného Gopassu.

Zľavy na ostatné golfové služby5



✓ Platnosť : na obdobie 1 roka a to od 01.11. do 31.10.

✓Miesto akceptácie zamestnaneckej Zľavy : recepcia HURRICANE FACTORY
Tatralandia

✓Podmienky využitia: vo vopred dohodnutom termíne a čase na základe
osobnej alebo telefonickej rezervácie na tel. čísle +421 903 544 331, alebo
prostredníctvom e-mailu na : rezervacie@hurricanefactory.com ( uviesť meno
a priezvisko a kód Gopassu zamestnanca, resp. rod. príslušníka).

1. HURRICANE rekreačné lietanie

▪ Nárok na Zľavu : zamestnanec, 1 ľubovoľná osoba a deti od
a) dovŕšenia 7. roku veku do 18 rokov veku vrátane, resp. do ukončenia

štúdia max. do dovŕšenia 26 roku veku vrátane: 10 € /osoba.

Hurricane Factory Tatralandia - rekreačné lietanie6
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Podmienky využitia pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov: každý má nárok na zakúpenie
max. 8 základných balíčkov HURRICANE. Podmienkou zľavneného vstupu je predloženie
registrovaného Gopassu na recepcii HURRICANE FACTORY.

Základný balíček HURRICANE Tatralandia: 4– minútový let (2 x 2 min.)
Program pre tých, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s IndoorSkydivingom a radi by to vyskúšali. V rámci
tohto programu dostane klient kompletné zaškolenie skúseným inštruktorom, zapožičanie kompletnej
výstroje a absolvuje dva 2 - minútové vstupy ( 3 minúty voľného pádu zodpovedajú zhruba trom
zoskokom z lietadla).
V prípade zdravotných obmedzení kontaktujte recepciu SUPERFLY.

▪ Zvýhodnená cena vstupu (dospelí, deti) do HURRICANE FACTORY Tatralandia: 50 € za
každý 1 základný balíček

V prípade obmedzenia čerpania, resp. úpravy zvýhodnenej ceny tejto Zľavy budete o tom informovaní 
na intranete.

Hurricane Factory Tatralandia   - rekreačné lietanie7



Pobyt zahŕňa ubytovanie s raňajkami pre zamestnanca s registrovaným Gopassom max. v 2

dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky, max. dĺžka pobytu 7 dní (6 nocí) alebo 1 bungalov v
Holiday Village Tatralandia
➢ Cena na noc za ubytovanie s raňajkami :
v dvojlôžkovej izbe obsadenej 1 osobou obsadenej 2 osobami
Hotel Grand hotel Starý Smokovec 46,00 € 52,00 €
Grand hotel Praha Tatranská Lomnica 46,00 € 52,00 €
Hotel Galéria Bešeňová 32,50 € 37,50 €
Hotel Akvamarín Bešeňová 60,30 € 71,30 €
Hotel Grand hotel Jasná, Demänovská Dolina 46,00 € 52,00 €
Hotel Tri Studničky, Demänovská Dolina 47,50 € 55,0 €
Hotel FIS, Štrbské Pleso 41,00 € 47,00 €
Hotel Bešeňová 29,50 € 34,50 €
Hotel Srdiečko, Horná Lehota 41,00 € 47,00 €
Holiday Village Tatralandia (chatky), L. Mikuláš 48,80 € 53,80 €
Hotel Kaskáda**** 664 34 Kuřim, CZ 676,00 CZK 866,00 CZK
GREEN INN Hotel - GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE 780,00 CZK 910,00 CZK
Hotel SKI Záhradky, Demänovská Dolina 37,50 € 43,00 €

Zamestnanecký pobyt8



Zamestnanec si najskôr  aktivuje túto Zľavu v svojom konte v Gopasse v  sekcii Gopass Kupóny a 
následne  rezerváciu zašle najskôr 14  dní pred termínom nástupu na pobyt v období mimosezóny 
a 7 dní pred termínom nástupu na pobyt v období sezóny vopred  na rezervačné oddelenie  
emailom na adresu: hotelstmr@tmr.sk. 
Rezervácia musí obsahovať: Meno a priezvisko zamestnanca, číslo  jeho Gopassu, termín pobytu, 
hotel, kde chce zamestnanecký pobyt čerpať, počet účastníkov pobytu a faktúru vygenerovanú zo 
zľavového centra na www.gopass.sk.
Hotel si vymedzuje právo na zrušenie rezervovaného pobytu 7 dní pred nástupom.

V prípade, že v daný termín (7 a 14 dní pred pobytom) rezervačný agent nepotvrdí pobyt

zamestnancovi z dôvodu vyššej obsadenosti na hoteli, zamestnanec sa môže opätovne dopytovať
na možnosť pobytu postupne s kratším predstihom pred samotným nástupom na pobyt. Takýmto
spôsobom je možné zamestnanecký pobyt potvrdiť aj s predstihom 24 hodín pred nástupom na
pobyt, či konkrétne v daný deň nástupu, pokiaľ to voľné kapacity na hoteli umožnia.

Zamestnanecký pobyt9
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• Pri nástupe na rezervovaný Zamestnanecký pobyt je Zamestnanec povinný predložiť pracovníkovi 
recepcie Hotela  nasledovné doklady: Gopass kartu, písomné potvrdenie rezervácie, identifikačný 
doklad (občiansky preukaz, resp. cestovný pas) vrátane identifikačných dokladov svojich 
Rodinných príslušníkov, v prípade dieťa mladšieho ako 15 rokov preukaz poistenca.

• Nakoľko sú pobyty v hoteloch: Bešeňová, Galéria, Akvamarín a Holiday Village Tatralandia 
predávané automaticky vrátane vstupu do Aquaparku, odporúča sa zamestnancom a ich 
rodinným príslušníkom mať vopred zakúpený celoročný benefit vstupu do Vodných parkov. 
V opačnom prípade si budú musieť pre vstup do Vodných parkov  dokúpiť multivstup v cene 
10€/osoba/noc na celú dĺžku pobytu (každú noc, osoba od 6 rokov). Toto platí aj pre ďalších 
účastníkov zamestnaneckého pobytu, ktorí nemajú nárok na celoročný benefit vstupu do Vodných 
parkov.

Zamestnanecký pobyt9



Zamestnanec si nemôže rezervovať Zamestnanecký pobyt v TOP sezóne Hotelov a špeciálnych termínoch t. j. v období:
25.1. – 1.1., počas Veľkonočných sviatkov, t.j. Zelený Štvrtok až Veľkonočný Pondelok. TOP sezóna v hoteloch na
Slovensku je v období od 2.1. do 12.3. a potom v období od 17.6. do 17.9. kalendárneho roka. TOP sezóna v hoteloch
v CZ je v období od 1.6. do 1.10. kalendárneho roka. Obdobie sezóny a špeciálne termíny pre jednotlivé hotely sú
uvedené na stránke: https://www.tmrhotels.com/sk/aktualne-ponuky/skora-rezervacia-az-do-20/

Zamestnanecký pobyt je možné čerpať v týchto ubytovacích zariadeniach: Hotel Tri Studničky, Hotel Grand Jasná, Hotel
Srdiečko, Hotel SKI, Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso , Holiday
Village Tatralandia , Hotel Bešeňová, Hotel Akvamarín v Bešeňovej, Hotel Galéria v Bešeňovej, Hotel Kaskáda**** 664
34 Kuřim a GREEN INN Hotel - GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE v CZ. Pobyt na Lomnickom Štíte má stanovené
samostatné podmienky.
Podmienky zrušenia rezervácie:
Zamestnanec môže zrušiť rezerváciu najneskôr 3 dní pred nástupom, v prípade že rezerváciu nezruší a pobyt nevyužije,
jeho zamestnanecký poukaz stráca platnosť.

❑ Pobyt je neprenosný na iné osoby, to znamená, že zamestnanec musí byť prítomný na pobyte. Výnimka je povolená
pre manžela/manželku a deti zamestnanca nad 18 rokov, ktorí môžu využiť pobyt bez účasti zamestnanca, pričom je
potrebné, aby to zamestnanec vopred mal odsúhlasené na HR.

❑ Pobyt je možné rozdeliť na 2 rezervácie, pričom súčet oboch pobytov nesmie prekročiť stanovenú max. dĺžku 7 dní
( 6 nocí)

Zamestnanecký pobyt9
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Zahŕňa ubytovanie ( 1 noc) v izbe na Lomnickom štíte, obojstranný lístok na lanovú dráhu 
Tatranská Lomnica - Lomnický štít, malé občerstvenie  v reštaurácii na Skalnatom Plese, 
welcome drink na Lomnickom štíte, fľašu prosseca na izbe a gurmánsku 4-chodovú večeru 
podávanú v Kaviarni DEDO, obsluhu v Kaviarni DEDO do 24:00 hod. v deň príchodu a od 7:00 
hod. v deň odchodu, malé občerstvenie ráno na Lomnickom štíte a raňajky v Reštaurácii na 
Skalnatom plese. 

Zvýhodnená cena pobytu „ Noc na Lomnickom štíte“ po poskytnutí Zľavy:

300 EUR/2 osoby, 360 EUR/3 osoby, 420 EUR/4 osoby, 480 EUR/5 osôb.

Zamestnanecký pobyt  „Noc na Lomnickom štíte“ je neprenosný, to znamená, že zamestnanec 
musí byť prítomný na pobyte.

Exkluzívny pobyt „Noc na Lomnickom štíte“10
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Dostupnosť voľných termínov si zamestnanec overuje na www.lomnickystit.com (online rezervačný systém Traveldata).
Podmienkou potvrdenia rezervácie pobytu je, že zamestnanec je aj účastníkom pobytu.
Postup pri uplatnení tohto pobytu:
1. Zamestnanec vypíše formulár _ Žiadosť o schválenie pobytu na Lomnickom štíte pre  zamestnanca TMR.
2. Žiadosť  zamestnanec  postúpi na schválenie nadriadenému.
3. Zaslanie skenu schválenej a podpísanej žiadosti na email  rezervačného  oddelenia:  lomnickystit@tmr.sk
4. Rezerváciu je možné požadovať len 48 hodín pred nástupom na pobyt, najneskôr do 14,00 hod. (napr. pri 

požadovanom nástupe na pobyt 3.8. zamestnanec kontaktuje rezervačné oddelenie najskôr 1.8. a to najneskôr do 
14,00 hod.)

5. Po potvrdení rezervácie  rezervačným oddelením vložiť produkt v svojom konte Gopassu do košíka.  
6. Úhrada pobytu výlučne bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti uvedeným vo faktúre pred nastúpením na 

pobyt.
Rezervácia nie je možná na Nový rok, na Valentína a počas Veľkonočných sviatkov.
Ostatné podmienky produktu Noc na Lomnickom štíte sú uvedené  v Obchodných podmienkach zverejnených na 
www.lomnickystit.com.

Exkluzívny pobyt „Noc na Lomnickom štíte“11
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platia LEN PRE ZAMESTNANCOV
✓ Platia pre: obchody, požičovne a lyžiarske školy TATRY MOTION vo Vysokých a
Nízkych Tatrách a Vodných parkoch, v obchodoch a požičovniach ŠPINDL MOTION v
SKI AREÁLY Špindlerův mlýn, v obchodoch a požičovniach JEŠTĚD MOTION v SKI
AREÁLY Ještěd a v obchodoch a požičovniach SZCZYRK MOTION v Szczyrku a v
obchode Pro Shop Kaskáda v Golf resort Kaskáda a Pro Shop v Golf & Ski Resort
Ostravice.

✓ Zľava bude poskytnutá na základe predloženia registrovaného Gopassu.

Zľavy v  prevádzkach TATRY MOTION ,  ŠPINDL MOTION 
A  SZCZYRK MOTION a golfovom  resorte Kaskáda12

Lyžiarska škola
Požičovne športových 

potrieb
Obchodný tovar -

doplnky
Obchodný tovar  
športový/zákl.

Výška zľavy v TM 50% 50% 30% 30%

Výška zľavy v ŠM - 30% 30% 30%

Výška zľavy  v SM - 50% 30% 30%

Výška zľavy v Pro Shop Kaskáda 
a Pro Shop Ostravice 25% 25% 25%



platia  LEN PRE ZAMESTNANCOV
▪ Platia pre všetky reštaurácie a bary ( R&B) na svahu v Nízkych a Vysokých Tatrách,

v Aquaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, vo Vodnom parku Bešeňová, v
Legéndii (Sliezsky zábavný park) v Chorzówe, v Ski areály Špindlerův mlýn, v Ski
areály Ještěd, v reštaurácii Eissee v stredisku Mölltaler Gletscher a reštaurácie a
bary vo všetkých hoteloch (Grand Jasná, Tri Studničky, hotel Pošta, Hotel SKI v
Demänovskej Doline, HVT v Lipt. Mikuláši, hotel Srdiečko Chopok juh, FIS na
Štrbskom Plese, Grand hotel Starý Smokovec, Grandhotel Praha v Tatranskej
Lomnici, hotel Galéria, Hotel Akvamarín a hotel Bešeňová, Hotel Kaskáda v Kuřime
a GREEN INN Hotel v Ostraviciach).

▪ Zľava bude poskytnutá na základe predloženia registrovaného Gopassu.

✓ Výška poskytnutej zľavy je 50 % na konzumáciu jedál a nápojov. TOP1 sa upravuje
zľava na 60%.

Zľavy v reštauráciách, baroch  a gastro zariadeniach13



platia  LEN PRE ZAMESTNANCOV
vo výške 20%

✓ Platia pre všetky druhy služieb
poskytovaných:

v RELAX CENTRE BEŠEŇOVÁ

vo WELLNESS CENTRE Tatralandia  

✓ Zľava bude poskytnutá na 
základe predloženého 
registrovaného Gopassu 

platia  LEN PRE  ZAMESTNANCOV

vo výške 20% 
✓ Platia pre WELLNESS hotelov : 
Grand Praha Tatranská Lomnica, 
Grand Starý Smokovec, Grand 
Jasná, Tri Studničky, Srdiečko 
Chopok juh a  FIS Štrbské Pleso. 

✓ Zľava bude poskytnutá na 
základe predloženého 
registrovaného Gopassu na 
masáže a procedúry.

Zľavy v hotelových 
Wellness

14
Zľavy v  Relax Centre 
Bešeňová a Wellness 
centre Tatralandia

15



Zamestnávateľ si vyhradzuje právo blokovať v plnom rozsahu Zľavy
zamestnancom a ich rodinných príslušníkov, ktorí si nedostatočne plnia
svoje pracovné povinnosti, porušujú Smernicu OS-01/2022 HR, ako aj
bývalým zamestnancom a rod. príslušníkom, u ktorých došlo k zneužitiu
Zliav.

V prípade znehodnotenia a odobratia Zliav nemá zamestnanec, resp.
rodinný príslušník právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu.

Akékoľvek verejné obchodovanie so zamestnaneckým Gopassom a
Zľavami bude považované za závažné porušenie Smernice OS – 01/2022
HR.

Poskytnuté Zľavy NESMÚ byť používané na komerčné účely, resp. pri
vykonávaní prác pre iný podnikateľský subjekt alebo na vlastnú živnosť
alebo za odplatu. Zamestnanec, resp. Rodinný príslušník nesmie Zľavy
odplatne alebo bezodplatne previesť či poskytnúť inej osobe.


