Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Správy cestovného ruchu Senec s. r .o.
Dátum konania: 28. 9. 2021
Miesto konania: sobášna miestnosť MsÚ Senec
Prítomní: viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie LTS 2021
3. 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 PhDr. Zuzanu Gábrišovú Košecovú.

2. Vyhodnotenie LTS 2021
Bc. Šmihel: Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. začala s výberom vstupného
19. 6. 2021. Permanentné vstupenky sa predávali v TIC v Tureckom dome a na všetkých
vstupných bránach na SJ. Predalo sa o 720 ks viac permanentiek oproti minulému roku. Od
9. 7. sa veľmi znížil počet zahraničných turistov v našich kempoch kvôli protipandemickým
opatreniam. Zaznamenali sme pokles prenocovaní o 40 % a počet návštevníkov o 50 %.
Tento rok boli aj 2 utopení. Cykloturistiku na SJ sme doplnili o cyklokoše a prezliekarne,
ktoré sme zakúpili z dotácie BSK. Pribudli nové cyklostojany, stojany na kolobežky
a cyklobox pre bezpečnú úschovu bicyklov. Vrátili sme sa k Živej panoráme na RTVS.
Pribudli bankomaty na severnej aj južnej strane, ktoré sú tam umiestnené celoročne. Na
východnej pláži, ktorá má nedostatočné kapacity toaliet bol nainštalovaný kontajner
s keramickými toaletami. Kontrola kvality vody prebiehala v pravidelných dvojtýždňových
intervaloch. Výsledky boli uverejňované na našej webovej stránke, na všetkých vstupoch do
areálu a na tabuliach oficiálneho profilu vody určenej na kúpanie.
Ing. Matúšová sa opýtala, čo plánuje SCR ešte do konca roka. Bc. Šmihel: teraz
prebieha revitalizácia pláže na južnej strane z prostriedkov KOCR. Upravujeme sklad ŽPSV,
kde získame voľný priestor, ktorý by sme chceli využiť na prenájom za účelom vytvárania
zisku. Potrebujeme opraviť vodné bicykle, ktoré sú v zlom stave.
Ing. Badinský: pochválil pracovníkov SCR za vykonanú prácu. Pripomenul, že
v budúcnosti treba vyriešiť problém s vtáctvom, dopravou, hudbou v bufetoch na SJ. Treba
vrátiť karavany na severnú stranu kempu do určitého sektora.
Duray: tiež pochválil pracovníkov SCR za dosiahnuté výsledky. Vyžiadal si
dopracovať prehľad o platených členských príspevkoch do Regiónu Senec a ich čerpaní.
PhDr. Gábrišová Košecová sa opýtala na fungovanie toaliet na SJ cez zimu.
Bc. Šmihel: toalety sa nemôžu nechať otvorené, nakoľko by voda v nich zamrzla. Po minulé
roky sme zabezpečili prenosné toalety, ale neosvedčilo sa to. Niektoré boli zničené vandalmi
a jednu dokonca ukradli.

Uznesenie č. 2/2021

1. DR prerokovala Vyhodnotenie LTS 2021
2. DR berie na vedomie Vyhodnotenie LTS 2021
3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť Vyhodnotenie
LTS 2021
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 (Szabo)

3. Rôzne
Ing. Matúšová pripomenula, že treba odstrániť tabuľku na parkovisku oproti hotelu
Senec o zrušení parkovania zadarmo počas obeda. Bc. Šmihel: tabuľka už bola odstránená.
Bc. Šmihel informoval prítomných, že SCR musí pristúpiť k zrušeniu transparentného
účtu, nakoľko tam príspevky neprichádzajú a sú tam vysoké poplatky.
Ing. Matúšová sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí DR a ukončila jej
rokovanie.
Zapísala: Dana Škablová
Overovatelia: Ing. Janette Matúšová
PhDr. Zuzana Gárišová Košecová
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