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

 

Dátum konania: 5. 10. 2022 

 

Miesto konania: zasadačka MsÚ Senec 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie LTS 2022 

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 Mgr. Alenu Greksa. 

 

2. Vyhodnotenie LTS 2022 

 Na letnú sezónu 2022 sme pripravili viacero noviniek pričom najväčší dôraz sa kládol 

na bezpečnosť kúpajúcich. Jednou z noviniek bola zrevitalizovaná časť pláže v južnej zóne. 

V oblasti kempingu a bungalovov boli vysadené živé ploty, vytvorili sme 20 karavanových 

státí v stanovom kempingu, obnovili sme lavičky v okolí bungalovov, v bungalovoch v prvej 

rade boli vymenené postele a všetok textil. Zaznamenali sme dvojnásobný nárast 

návštevníkov v našich ubytovacích zariadeniach oproti minulému roku. V sociálnych 

zariadeniach B2 v stanovom kempe bola obnovená kompletná elektroinštalácia a vonkajšie 

elektrické prípojky boli upravené pre potreby karavanistov. V bungalovoch a vo väčšine 

hospodárskych budov boli vymenené svietidlá za úsporné LED. Na východnej pláži bola 

vybudovaná a sprístupnená vyhliadka v spolupráci s OOCR Región Senec, KVALSTAV spol. 

s r.o., a 90301 sk. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a získaním dotácie 

BSK sme obstarali betónové sedenia, pitné fontány, ktoré budú rozmiestnené po celom 

areáli. V južnej zóne bolo vybudované petangové ihrisko. Najväčšími novinkami v oblasti 

bezpečnosti kúpajúcich bolo vybudovanie zjazdu do vody pre záchranné zložky čím sa 

minimalizuje čas potrebný pri zásahoch. Bol vynovený aj záchranný čln SCR. V spolupráci 

s mestom Senec bol vybudovaný heliport, ktorý je napojený na pláž a taktiež príjazdovú 

komunikáciu smerom od kempingu ale aj Hečkovú ulicu a môže byť používaný aj pri 

mimoriadnych udalostiach v okolí mesta. Obnovené bolo aj mólo SCR, ktoré sa nachádza na 

malej pláži v južnej zóne. Je využívané pri mimoriadnych udalostiach ale taktiež pre potreby 

motorového člna.   

 Kontrola kvality vody prebiehala počas celej sezóny v dvojtýždňovom intervale. 

Podrobné výsledky boli uverejňované na našej stránke a na všetkých vstupoch do areálu. 

 Vstupné sme vyberali 46 dní, z toho 2 dni bol výber skrátený na pol dňa.  

 Ing. Matúšová sa zaujímala o využitie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta. Bc. 

Šmihel: Prvú časť dotácie vo výške 30 000 € sme použili na opravu bungalovov a sociálnych 

zariadení v karavanom kempe. Druhú časť v sume 15 658 € použijeme teraz v októbri na 

čistenie vôd Slnečných jazier bioremediáciou. Tiež sa zaujímala o predpokladaný 

hospodársky výsledok spoločnosti k 30.09.2022. Bc. Šmihel ho odprezentoval vo výške 

214 292 € účtovný zisk. Ďalej navrhla porozmýšľať nad zvýšením cien vstupného 

a permanentiek po porovnaní vstupného s okolitými kúpaliskami – obdobnými kúpacími 

možnosťami.  



 Ing. Badinský navrhol vytvoriť na pláži JUH a 5. pláži trasu do vody pre vozíčkarov. 

Prisľúbil vyriešenie hudobnej produkcie v bufetoch na SJ zmenou VZN mesta Senec.  

 PhDr. Gábrišová Košecová pochválila zamestnancov SCR za každodenné udržiavanie 

čistoty na SJ a za vybudovanie heliportu.  

 P. Duray požiadal o doplnenie materiálu o porovnávacie tabuľky.  

 

 

Uznesenie č. 4/2022 1. DR prerokovala Vyhodnotenie LTS 2022 

 

 2. DR berie na vedomie Vyhodnotenie LTS 2022 

 

 3. DR odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť Vyhodnotenie 

LTS 2022 

 

 Za:   4 

 Proti:   0 

 Zdržal sa:   0 

 Neprítomný:   1 (Szabo) 

 

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

rokovanie.  

 

Zapísala: Dana Škablová 

 

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

 

  Mgr. Alena Greksa   …...................................... 


