Z Á P I S N I C A č. 6
zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri MsZ v Senci konaného

dňa

3.10.2012

Prezencia: - prítomní podľa priloženej

prezenčnej

listiny

Program:
l. Otvorenie
2. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2012 Správy cetovného ruchu Senec s. r. o.
3. Rôzne
Dňa

3. 10. 2012 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti SCR v Senci zasadala komisia
cestovného ruchu pri MsZ v Senci.
Zo zasadnutia komisie sa neospravedlnili Ing. Eva Paulechová a Richard Klúčik.
l. Otvorenie
Predsedníčka komisie Mgr. Zuzana Lovíšková všetkých privítala, zahájila rokovanie a
oboznámila prítomných s programom zasadnutia.

2. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2012 Správv cetovného ruchu Senec s. r. o.
Riaditeľ SCR Senec s. r. o. Ing. Róbert Podolský podrobne vyhodnotil letnú turistickú
sezónu 2012 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. Všetci prítomní obdržali vyhodnotenie aj
v písomnej forme.

3. Rôzne
Róbert Podolský - veľký dôraz kládol na kvalitu vody, poukázal na nutnosť
dna najmä prvého jazera v čo najkratšej dobe. Po niekoľko dňových horúčavách
v lete sa vyplavovala na povrch nečistota z dna jazier
Juraj Nádaský - všimol si, že z tohto dôvodu sa niektorí návštevníci z južnej strany
premiestňovali na severnú časť jazier
Rezso Duray- treba pozrieť a využiť zábery z dna jazier (Piccard Senec má fotografie
k dispozícii)
Antónia Ostatníková - celý cestovný ruch je u nás v letných mesiacoch postavený
hlavne na čistote vody
Ivan Fendek- treba pokračovať v dobrých myšlienkach, evidentne vidno, že areál SJ
už slúži ako rekreačná zóna nielen počas leta, ale aj v jarných a jesenných mesiacoch (bežci,
chodci, korčuliari, cyklisti ... ). Podľa neho úlohou SCR nie je vytvárať väčší zisk, ale
každodenne zabezpečovať chod celého areálu k všeobecnej spokojnosti návštevníkov nielen
počas, ale aj mimo sezóny. Prírodné kúpaliská už majú silnú konkurenciu v termálnych
kúpaliskách, treba sa na to pripraviť v najbližšej budúcnosti.
prečistenia

l

Jasmín Bosnič - za posledné roky sa areál veľmi zmenil, vidno čistotu a poriadok,
krajšia východná pláž (štrk, piesok)
Antónia Ostatníková - porovnávala areál s inými strediskami na Slovensku - ocenila,
že sa u nás investuje o. i. aj do rekonštrukcie sociálnych zariadení a treba v tom naďalej
pokračovať (návštevníci si to všímajú)
Zoltán Kovács - ,jazerá žijú", ocenil vzhľad celého areálu, navrhol ponúknuť
podnikateľom možnosť prenajať si na východnej pláži zóny na prevádzku (napr. vybudovanie
menších pláží so slnečníkmi a lehátkami), veľmi by pomohlo vybudovanie cyklotrasy okolo
Jazier
Rezsô Duray - treba riešiť odstránenie buriny za oplotením čerpačky vody na severnej
pláži (osloviť pána Z. Čemaya)
Zoltán Kovács - veľkým prínosom bolo založenie OOCR Región Senec, treba využiť
dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja hlavne na marketing,
propagáciu mesta a jazier v médiách a na výstavách cestovného ruchu.

Uznesenie č. 112012: Komisia CR odporúča MsZ schváliť "Vyhodnotenie letnej turistickej
sezóny 2012 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o."
Hlasovanie:
za: 7
proti: O

Na záver sa
rokovanie komisie.

zdržal sa: O

predsedníčka

komisie

poďakovala

prítomným za

účasť

a

ukončila

/
Mgr. Zuzana Lovíšková
Predsedníčka komisie MsZ
Zapísal: Mgr. Karol Balogh - tajomník
V Senci dňa 4. 10. 2012
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