
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. 

 

Dátum konania: 3. 10. 2018 

 

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie LTS k 30. 9. 2018 

3. Obchodno-finančný plán na rok 2019 

4. Členský príspevok do OOCR Región Senec na rok 2018 

5. Revitalizácia vodného ekosystému Slnečných jazier 

6. Rôzne 

 

 

1. Otvorenie 

 Zasadnutie otvorila Ing. Janette Matúšová, predsedníčka DR Správy cestovného ruchu 

Senec s.r.o., ktorá privítala členov DR a prizvaných hostí. Za ďalšieho overovateľa zápisnice 

určila Ing. Natašu Urbanovú, PhD. 

 

 

2. Vyhodnotenie LTS k 30. 9. 2018 

 Ing. Podolský: Tohtoročná letná turistická sezóna sa začala na Slnečných jazerách 

kvôli veľmi peknému počasiu výberom vstupného 2. júna. Počasie v júli bolo menej priaznivé 

ako v auguste, čo bola anomália oproti predchádzajúcim rokom. I keď bol august veľmi 

priaznivý, návštevnosť bola už v druhej polovici mesiaca slabšia. Najviac návštevníkov bolo 

tradične z Českej republiky.  

RÚVZ Bratislava vykonával každé 2 týždne odbery vzoriek vody, výsledky boli v norme 

(kvalita vody je hodnotená ako dobrá). 

  

Uznesenie č. 7/2018 1. DR prerokovala Vyhodnotenie LTS k 30. 9. 2018 

 

 2. DR berie na vedomie Vyhodnotenie LTS k 30. 9. 2018 

 

 3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť Vyhodnotenie 

LTS k 30. 9. 2018 

 

 Za:   5 

 Proti:   0 

 Zdržal sa:   0 

 

 

3. Obchodno-finančný plán na rok 2019 

Ing. Matúšová: zaujímala sa o časový horizont realizácie parkoviska na severnej strane 

Slnečných jazier (uzn. č. 13/2017 zo dňa 11.12.2017 a č. 4/2018 zo dňa 19.2.2018)  

Ing. Podolský:  rekonštrukciu parkoviska na severnej strane Slnečných jazier nezafinancujeme 

z vlastných zdrojov. Investíciu môžeme zrealizovať len cez úver so zábezpekou mesta Senec.  

         



Uznesenie č. 8/2018 1. DR prerokovala Obchodno-finančný plán na rok 2019 

 

2. DR schvaľuje Obchodno-finančný plán na rok 2019 

s dodatkom: zahájenie výstavby a spôsob financovania 

parkoviska na severe SJ (možnosť čerpania úveru so zárukou 

Mesta Senec) 

    

    3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie  

    uvedené v bode č. 2 

 

    Za:   5 

    Proti:   0 

    Zdržal sa:  0 

 

 

 

4. Členský príspevok do OOCR Región Senec na rok 2018 

 Ing. Podolský žiadal navýšiť príspevok v roku 2018 o 20 000 €. Podľa výšky 

príspevku poskytuje štát dotáciu. Na internetovej stránke Regiónu je uvedený plán OOCR 

Región Senec aj jeho plnenie (kultúrne podujatia, informačné tabule, cyklistické trasy, 

reklamy, propagačné materiály...) 

 

Uznesenie č. 9/2018 1. DR prerokovala členský príspevok do OOCR Región Senec na 

rok 2018 

 

2. DR schvaľuje navýšenie členského príspevku do OOCR 

Región Senec na rok 2018 o sumu 20 000,- € 

    

    3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie  

    uvedené v bode č. 2 

 

    Za:   5 

    Proti:   0 

    Zdržal sa:  0 

 

 

 

5. Revitalizácia vodného ekosystému Slnečných jazier 

 Ing. Podolský: v roku 2018 vykonala firma BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o. prieskum 

dna jazera a skúmanie usadenín na dne. Príčinou zhoršovania kvality vody je veľké množstvo 

živín v sedimentoch na dne, ktoré dosahujú v niektorých miestach výšku viac ako 1,5 m. 

Väčšia koncentrácia organických usadenín má negatívny vplyv na rozpustený kyslík vo vode,  

čo má za následok kyslíkový deficit a nežiadúci rozvoj jednobunkových rias a siníc. 

 V roku 2017 prebehla 1. etapa revitalizácie na prvom jazere pomocou bakteriálnej 

zmesi PTP PLUS a v roku 2018  2. etapa. Cieľom je stabilizácia vodného ekosystému SJ 

a zabránenie postupne sa zväčšujúcemu výskytu rias a siníc vo vode počas letnej sezóny. Túto 

letnú sezónu napriek vysokej teplote bola voda prijateľná. Po komplexnej správe, ktorú firma 

ešte dodá, sa mesto rozhodne, či sa bude ďalej pokračovať v čistení  jazier touto metódou.   

 

  



 Uznesenie č. 10/2018 1. DR prerokovala Správu o revitalizácii vodného ekosystému SJ 

 

2. DR berie na vedomie Správu o revitalizácii vodného 

ekosystému SJ 

    

    3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie  

    uvedené v bode č. 2 

 

    Za:   5 

    Proti:   0 

    Zdržal sa:   0 

 

  

  

 

 Ing. Matúšová sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí DR a ukončila jej 

rokovanie.  

 

Zapísala: Dana Škablová 

 

Overovatelia:  Ing. Janette Matúšová   …...................................... 

 

  Ing. Nataša Urbanová, PhD  …...................................... 


