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

Dátum konania: 7. 10. 2014 

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec 

Prítomní: viď prezenčná listina 

Pro~:ram: 
l. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie LTS 2014 
3. Obchodno-finančný plán na rok 2015 
4. Rôzne 

l. 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 L TS 2014 
Ing. Podolský: Tento rok bolo nepriaznivé počasie, čo sa najviac odrazilo na poklese 

tržieb z denného vstupného. Napriek zlému počasiu pracovníci Správy cestovného ruchu 
Senec s. r. o. musia zabezpečovať nepretržitý chod Slnečných jazier. Od januára sme s 
vlastnými zamestnancami prerábali naše sociálne zariadenia (výmena toaletných mís, 
pisoárov, umývadiel, vodovodných potrubí a sprchových zariadení). Tento rok návštevníci 
ubytovaní v našich zariadeniach mali možnosť zakúpiť si na našich recepciách zvýhodnené 
vstupenky do Aquaparku. Ďalej mali možnosť poistiť sa proti krádeži a úrazu. Veľký dôraz 
sme ako každý rok kládli na bezpečnosť a ochranu majetku návštevníkov (bezpečnostná 
služba Power, s. r. o), na bezpečnosť kúpajúcich sa (Piccard Senec) a na ochranu zdravia (DM 
Resustic Slovakia, s. r. o.). Na budúci rok navrhujeme vytvorenie stáleho stanoviska mestskej 
polície priamo na Slnečných jazerách. Na južnej strane Slnečných jazier pri prvom jazere sme 
v spolupráci s Piccardom vybudovali odkalovacie jazierko na čistenie vody. 

Uznesenie č. 612014 l. DR prerokovala Vyhodnotenie LTS 2014 

2. DR berie na vedomie Vyhodnotenie LTS 2014 

3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť Vyhodnotenie 
LTS 2014 

Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Neprítomní: O 

3. Obchodno-finančný plán na rok 2015. 
Ing. Podolský: Naše výnosy sú veľmi závislé od priaznivých poveternostných 

podmienok. Budeme sa snažiť ich zvýšiť oproti roku 2014. Nakoľko v tohtoročnej sezóne 
sme zaznamenali pokles tržieb, neplánujeme budúci rok väčšiu investíciu. 



Ing. Matúšová sa opýtala na členské príspevky. Ing. Podolský: budú v rovnakej výške 
ako v roku 2014. Do Regiónu Senec plánujeme opäť dať príspevok vo výške 15 000,- €. 

Uznesenie č. 712014 

4. Rôzne 

l. DR prerokovala Obchodno-finančný plán na rok 2015 

2. DR schvaľuje Obchodno-finančný plán na rok 2015 

3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie 
uvedené v bode č. 2 

Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Neprítomní: O 

Ing. Matúšová sa opýtala čo sa plánuje postaviť namiesto Drevenej dediny. 
Ing. Podolský: zvažovali sme akou formou vyriešiť investíciu. Či dať do nájmu pozemok, 
alebo vybudovať na náklady Mesta Senec alebo Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. nejakú 
atrakciu a tú dať do nájmu alebo by ju prevádzkovala SCR Senec s. r. o. O vybranej variante 
spôsobu využitia pozemku rozhodne mestské zastupiteľstvo. 
Ing. Kvál: jedna u možností je vybudovať tam umelé klzisko (celoročné) vo veľkosti 30 x 20 
m a na priľahlé mantinely dať reklamu, čo by nám z časti vrátilo tú investíciu. Potom by sa to 
dalo do nájmu alebo by to prevádzkovala SCR Senec s. r. o. 

P. Duray sa opýtal na prebiehajúci súdny spor s p. Nádaským. 
Ing. Podolský: súdny spor stále pokračuje a zastupuje nás rovnaká právnická firma. 

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 

• 


