TERMÁL s.r.o. , Promenádna ul. 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34099336
Materiál na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi

NÁVRH
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi:

a/

schvaľuje
1.

Výročnú správu spoločnosti TERMÁL s.r.o. za rok 2018

2.

Plánované rozdelenie čistého zisku spoločnosti TERMÁL s.r.o. za rok 2018
v celkovej výške 837 412,69 EUR nasledovne:

do sociálneho fondu vo výške 50 000,00 EUR,

do nerozdeleného zisku vo výške 787 412,69 EUR

Spracoval:
Ing. Tibor Križan, konateľ TERMÁL s.r.o.
Predkladá:
Gergő Holényi, primátor mesta
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1.

ÚVODNÁ ČASŤ

Identifikačné údaje
Obchodné meno:
Sídlo:
Deň vzniku:
IČO:
IČ DPH:
Základné imanie:
Spoločníci:
Výška vkladu spoločníka:

TERMÁL s.r.o.
Promenádna ul. 3221/20, 932 01 Veľký Meder
14.04.1994
34099336
SK2020365303
3 673 500 €
Mesto Veľký Meder
Mesto Veľký Meder vklad: 3 673 500 €
splatené: 3 673 500 €

Predmet činnosti
- Poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu
- Prevádzkovanie termálneho kúpaliska a autocampingu
- Zapožičiavanie športových potrieb
- Ubytovacie služby, poskytované v areáli termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi
- Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych
nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
- Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne
vyrábané koncentráty a mrazené krémy
- Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov
a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
- Prevádzkovanie centra fitnes a sauny
- Masérske služby
- Rekreačná telesná výchova a hydrobic
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu
voľnej živnosti
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
- Reklamná činnosť
- Rekreačná, zábavná a ostatná oddychová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom pozemkov a nebytových priestorov na termálnom kúpalisku
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom
- Prenájom hnuteľných vecí
- Služby požičovní

2. ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Konateľ
Konateľmi spoločnosti TERMÁL s.r.o. v roku 2018 boli:
Do 10.12.2018:
Mgr. Zalán Kórósi, Petőfiho 1379/69, 932 01 Veľký Meder,
Viliam Görföl, Partizánska 1264/6, 932 01 Veľký Meder.
Od 10.12.2018 do 31.12.2018:
Ing. Tibor Križan, Fučíkova 1554/2, 932 01 Veľký Meder,
JUDr. Tamás Puskás, Bernolákova ul. 2034/7, 945 01 Komárno
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Dozorná rada
Dozorná rada pracovala v nasledovnom zložení:
do 10.12.2018:
Ing. Ildikó Dobis, Lastovičková 3270/20, 932 01 Veľký Meder
Mgr. Ildikó Laposová, Fučíkova 935/36, 932 01 Veľký Meder
MUDr. Alžbeta Vrezgová, Lipová 2106/25, 932 01 Veľký Meder
Pavel Tarcsi, Tichá 712/63, 932 01 Veľký Meder
MVDr. Dezider Bartalos, Konopná 1858/4, 932 01 Veľký Meder,
od 10.12.2018:
Mgr. Peter Antal, Poľovnícka 1117/46, 932 01 Veľký Meder
Richard Forró, Partizánska 30/36, 932 01 Veľký Meder
Mgr. Norbert Rudický, J.Gagarina 1786/37. 932 01 Veľký Meder
Ing. Robert Lenče, Fučíkova 939/44, 932 01 Veľký Meder
Peter Szajkó, Ružová 177/7, 932 01 Veľký Meder.

3. VÝVOJ SPOLOČNOSTI
História termálneho kúpaliska
Termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi bolo sprístupnené pre verejnosť v roku 1974.
Základom vtedajšieho investičného zámeru bola termálna voda čerpaná z dvoch vrtov, ktorej teplota
pri prameni je 92 °C a teplota na povrchu 57 – 72 °C s chemickým zložením poukazujúce na priaznivé
účinky na pohybové ústrojenstvo, kĺby a na celkovú regeneráciu ľudského organizmu.
V uvedenom období boli dané do užívania tri vonkajšie bazény pre dospelých, jeden bazén pre deti,
a o niekoľko rokov neskôr jeden polokrytý bazén. Všetky bazény boli v tom období prevádzkované
len v hlavnej letnej turistickej sezóne.

Termálne kúpalisko prešlo od tej doby niekoľkými vývojovými etapami. Až do roku 2001
sa charakter a vybavenosť termálneho kúpaliska podstatne nezmenila a úrovňou vybavenosti
a poskytovaním služieb bola na úrovni osemdesiatich rokov 20. storočia.
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Od roku 2001, keď bol daný do používania vtedy novopostavený krytý bazén môžeme
hovoriť o postupnej komplexnej rekonštrukcii areálu. Obrat nastáva aj v subjekte prevádzkovateľa,
nakoľko novopostavený krytý bazén začína prevádzkovať oddelene od historických priestorov
spoločnosť TERMÁL s.r.o., ktorej 100 percentným vlastníkom je Mesto Veľký Meder.
Podstatný obrat v tomto smere nastal v roku 2004, keď prevádzkovanie celého termálneho
kúpaliska prevzala od vtedajšieho prenajímateľa spomínaná spoločnosť TERMÁL s.r.o.. Nastáva
obdobie postupnej, ale mohutnej rekonštrukcie, modernizácie prípadne novej výstavby celého areálu
termálneho kúpaliska v závislosti od tvorby vlastných zdrojov a schopnosti splácať bankové úvery.
Poznamenávame, že žiadne iné finančné zdroje (napr. dotácie z predvstupových, alebo štrukturálnych
fondov) termálne kúpalisko neobdržalo. Celý areál termálneho kúpaliska je prevádzkovaný
spoločnosťou TERMÁL s.r.o., od letnej sezóny roku 2004 pod obchodno-marketingovým názvom
TERMÁLPARK - termálne kúpalisko Veľký Meder a od roku 2010 THERMAL CORVINUS VEĽKÝ
MEDER.
V roku 2008 bola schválená nová koncepcia rozvoja a modernizácie kúpaliska na roky 2009
až 2011. V súlade s touto koncepciou sa pristúpilo v roku 2009 a 2010 buď k modernizácii,
alebo k novej výstavbe atrakcií, alebo budov.
V roku 2009 boli dané do používania tematické ihriská Korytnačí hrad a Hrad Orliaka
morského, ktoré slúžia pre deti rôznych vekových skupín. V pričlenenej časti lesoparku je
prevádzkovaná lanová dráha pod názvom Tarzánia. V detských bazénoch boli namontované
interaktívne vodné hry, ktoré spestrujú pobyt najmenších detí. Bola prevedená celková rekonštrukcia
krytého bazénu a k tejto budove sa pristavala relaxačná hala. V interiéri krytého bazénu bola osadená
štartovacia plocha pre dva nové celoročné tobogany so svetelnými efektmi s dĺžkou každý 60 m. Bol
zavedený nový vstupný systém na báze bezkontaktných čipových náramkov.
V júni 2010 bola daná do používania hala, ktorá zastrešila rodinný bazén a v ňom bola daná
do užívania vodná veža. Hala je prepojená na rekreačný bazén, čím sa zdvojnásobila kapacita krytých
častí kúpaliska.
V júni 2011 bola daná do používania impozantná nová vstupná hala s modernými
pokladničnými pracoviskami, pohodlným a krytým priestorom pre čakajúcich návštevníkov
a štýlovou reštauráciou prístupnou tak zo vstupnej haly ako i z vnútrajška areálu kúpaliska.
V priestoroch pod vstupnou halou sú umiestnené rozľahlé priestory šatní so šatníkovými skrinkami.
V roku 2012 bol vybudovaný nový rozvod počítačovej siete, ktorý umožnil umiestniť v každej
stravovacej jednotke registračnú pokladňu na bezhotovostnú platbu aj formou tzv. mikročipov.
Celkove bolo vybudovaných 16 takýchto pracovísk. Dokončilo sa prepojenie vnútro areálového
rozvodu termálnej vody z vrtu Č 2 na rozvod vrtu Č 1 v dĺžke 350 m. Na čelnej stene krytého bazéna
bol prevedený obklad z vnútornej strany a izolácia hlavne proti vlhkosti, ale aj tepelným vplyvom
z vonkajšej strany. V prvom polroku 2012 bol uskutočnený podrobný hydrogeologický prieskum na
vrtoch Č 1 a Č 2 pod názvom „Zistenie využiteľného množstva geotermálnej vody z vrtov Č 1 a Č 2
vo Veľkom Mederi“.
V roku 2013 bolo odovzdané do užívania interiérové detské ihrisko, čím bol dokončený
interiérový dizajn vstupnej haly. Bol zmodernizovaný vonkajší detský bazén, v ktorom chýbala
nútená cirkulácia a následná filtrácia bazénovej vody. Vo vonkajšom priestore bolo povrchovo
upravené nohejbalové ihrisko.
V roku 2014 sa pristúpilo k prestavbe polokrytého areálu, boli obnovené všetky sociálne
zariadenia aj vzduchotechnika. Na zahájenie letnej sezóny bol vybudovaný nový toboganový park.
4 dráhy vonkajších laminátových toboganov potešia každého návštevníka, ktorý túži po trocha
adrenalínu a má rád rýchlu jazdu. Investovali sme aj do rozšírenia vstupného a kamerového systému.
Na konci roka 2015 bol odovzdaný do užívania 25 m krytý plavecký bazén, ktorý poskytne
pre širokú verejnosť možnosť na plávanie, na aktivity ako napr. plavecké kurzy pre deti materských
a základných škôl, športové aktivity kolektívov a pod..
V roku 2016 v záujme zlepšenia vnútroareálových služieb a tým vytvorenia dobrého pocitu z
návštevy termálneho kúpaliska sme realizovali akcie ako je zavedenie dostupnosti WIFI spojenia v
celom našom areáli, previedli sme rekonštrukciu oplotenia v celkovej dĺžke 400 metrov, rekonštrukciu
talianskeho a detského bazéna, výmenu a modernizáciu osvetlenia pri sedacom bazéne, opravili sme
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chodníky. Pripravili sme podklady pre dohotovenie strechy nad vonkajšími toboganmi, a začali sme s
prípravnými prácami na využitie geotermálnej vody, ktorú bytový podnik mesta používa na
vykurovanie bytov. Obnovili sme i náš zastaralý vozový park o 3 osobné, 1 nákladné vozidlo a o 1
motocykel.
V mesiaci jún 2017 bola dokončená rekonštrukcia trafostanice a zhotovila sa strecha
vonkajších laminátových toboganov. V prvej polovici roku 2017 bol rozšírený softvér z EPOS 9 na
EPOS 10. V mesiaci júl toho istého roka bola zaradená do užívania nová úpravňa pitnej vody, tiež
uvedená do prevádzky akumulačná nádrž termálnej vody z vrtu GTV 1, ktorá podstatným spôsobom
zlepšila jednak hospodárenie s geotermálnou vodou a jednak zlepšila prevádzkovanie samotného
vrtu, a boli prevedené rozvody počítačových sieti. Uviedlo sa do prevádzky automatizované
parkovisko. Následne bol vybudovaný kamerový systém automatizovaného parkoviska. V lete 2017
bola začatá rekonštrukcia budovy bývalého vstupu a prístavba saunového sveta, ktorý bude mať
jedinečnú architektúru exteriéru ako aj interiéru.
V roku 2018 sa začiatkom roku uviedol do prevádzky nový saunový svet so vstupom z
bývalého hlavného vchodu a sústredili sa tam všetky služby. Tento priestor bol doplnený o vertikálne
solárium. Bol rekonštruovaný interiér vstupnej haly, kde namiesto obchodíkov s vinárňou sa zriadil
bar a vytvorili sa vonkajšie terasy s vyrezávanou bránou. Na Promenáde bol uvedený do prevádzky
tzv. street fitnes a súčasne v týchto priestoroch bol dobudovaný kamerový systém. Od prenajímateľa
sa odkúpil turistický vláčik.
Na jar sa začali stavebné práce na troch nových bazénoch : Vlnový bazén, Unášajúca rieka a
Skokanský bazén s predpokladaným dokončením máj 2019.
V súčasnosti
areál
disponuje
zariadeniami
s celoročnou
prevádzkou
a zariadeniami prevádzkovanými v letnej sezóne v období od 1. mája do 30. septembra.

Zariadenia s celoročnou prevádzkou
-

krytý rekreačný bazén s detským bazénom, perličkou a vnútorné tobogany
polokrytý rekreačný komplex
zábavný bazén s vodnou vežou
sedací bazén s prístupom zo zábavného bazénu
krytý plavecký bazén (25 m)
saunový svet

Krytý rekreačný bazén
Uvedené zariadenie je v prevádzke od roku 2001 a obsahuje plavecký bazén atypického tvaru
s rozlohou 291,40 m2, so stálou hĺbkou vody 120 cm a teplotou 27 - 30 °C. V strede bazénu
sa
nachádza vyvýšený perličkový bazén s rozlohou 19,65 m2, so stálou hĺbkou vody 60 cm a s teplotou
vody 30 - 36 °C. Na okraji je detský bazén s rozlohou 20 m2, so stálou hĺbkou vody 40 cm s teplotou
vody 27 -33 °C a vodnými atrakciami pre deti (šmýkačka, vedrá, vodný had). Zo šatní je cez
sprchovaciu časť prístup priamo k bazénu.
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krytý plavecký bazén s perličkovým kúpeľom

krytý detský bazén

V roku 2009 komplex prešiel komplexnou modernizáciou (výmena dlažby, výmena
klimatizácie, nový dizajn, výmena šatníkových skriniek na mikročipový prístup) a bola pristavená
relaxačná hala, ktorej súčasťou sú dva kryté celoročne prevádzkované tobogany s dĺžkou 2 x 60 m.
V roku 2011 sa šatníkové skrinky premiestnili do priestorov šatní pod vstupnou halou
a získaný priestor je využívaný ako oddychové miesto s lehátkami.
V roku 2012 na čelnej stene bol prevedený obklad z vnútornej strany a izolácia hlavne
proti vlhkosti, ale aj tepelným vplyvom z vonkajšej strany.
V roku 2016 boli vykonané rekonštrukčné práce v miestnosti, kde ústia tobogany. Na strop
miestnosti bola daná dekoračná fólia.

Polokrytý bazén
Uvedené zariadenie bolo dané do prevádzky v roku 2004 ako kompletná rekonštrukcia
vtedajšieho polokrytého, už nevyhovujúceho bazénu. Celková plocha bazénu so sedadlami a vodnými
tryskami po celom obvode je 550 m2, z ktorej je jedna tretina krytá a zvyšná časť je otvorená, prístupná
cez otvor v stene krytej časti. Otvorená časť poskytuje nevšednú možnosť kúpania pod ochranou
sálajúcej pary aj v najtuhšej zime vonku na otvorenom priestranstve. Teplota vody je 36 - 38 °C, stála
hĺbka 96 cm. Súčasťou celého komplexu je šatňa s 200 skrinkami s mikročipovým prístupom
a kabínkami s prístupom do bazénu prístup je riešený tak isto cez sprchy.
Polokrytý aj krytý bazén sú navzájom prepojené a pre návštevníkov priechodné. Súčasťou tohto
komplexu sú aj nasledovné zariadenia:
- relaxačná masáž
- pedikúra
- manikúra
- bahenné zábaly
- mikromasáž tváre
- rýchlo obslužná reštaurácia s barom.
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polokrytý bazén – vnútorná časť

polokrytý bazén – vonkajšia časť

Zábavný bazén s vodnou vežou
Pôvodný bazén v tvare „Z“, ktorý prešiel v rokoch 2005 a 2006 komplexnou prestavbou sa
v roku 2010 zastrešil, v hale sa vybudovalo interaktívne vodné ihrisko tzv. vodná veža, ktorá svojimi
vodopádmi, sprchami, vodnými delami, vodnými clonami, dvomi toboganmi a 500 litrovým vedrom,
ktoré sa neustále napĺňa a vylieva, poskytuje zábavu pre celú rodinu. Celá hala je klimatizovaná.
Súčasťou haly je bar pre občerstvenie návštevníkov. Vodná plocha je 369 m 2 a nestála hĺbka 30 až
80 cm.

zábavný bazén s vodnou vežou

rekreačný bazén

Rekreačný bazén
Súčasť pôvodného bazénu v tvare „Z“. Má stálu hĺbku 120 cm, teplotu vody 31 – 35 °C a má
zabudované hydromasáže, vodopády so sedadlami. Prístup je z haly zábavného bazénu. Jeho vodná
plocha je 483 m2.

Krytý plavecký bazén (25 m)
Na konci roka 2015 bol daný do používania nový krytý plavecký bazén s rozlohou 212,5 m2,
so hĺbkou vody 100 - 180 cm a teplotou 25 - 28 °C. Pre plavcov sú vytvorené 4 dráhy a pre neplavcov
organizujeme tak skupinový, ako aj individuálny plavecký výcvik.
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Saunový svet
Architektonickým riešením je pokračovateľom doterajšej línie. Pôdorys má tvar zaobleného
trojuholníka, strecha je zakrivená z oblúkových drevených rámov. Objekt je trojpodlažný.
V podzemnej časti, s úžitkovou plochou 131 m2, je technologická časť, sklad a chodba včítane
vonkajších schodov.
V prízemnej časti s úžitkovou plochou 123 m2 sa nachádzajú samotné sauny ( fínska, infra,
bylinková, soľná komora a parná sauna) s ochladzovacím bazénikom, zážitkové sprchy s
ochladzovacím vedrom a ľadovačom.
Poschodie s úžitkovou plochou 91 m2 je určené na relax návštevníkov.
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Zariadenia so sezónnou prevádzkou
Na otvorenom priestranstve 6 ha areálu sú v hlavnej letnej turistickej sezóne prevádzkované
3 bazény. Všetky prešli v rokoch 2004 až 2008 ako aj v roku 2017 rozsiahlou rekonštrukciou.

Taliansky bazén
Bazén (vodná plocha 300 m2, nestála hĺbka 80 – 160 cm, teplota vody 25 - 28 °C) bol v roku
2004 čiastočne rekonštruovaný. V roku 2008 prebehla rekonštrukcia okolia, kde silne poškodená
pôvodná betónová plocha bola odstránená, a bezprostredné okolie bazénu sa upravilo na zámkovú
dlažbu. V roku 2016 bola uskutočnená výmena bazénovej fólie. Vstupná plocha do tohto bazéna
v roku 2017 bola vymenená a riešená z keramických dlaždíc.

Detský bazén
Bazén s vodnou plochou 280 m2, stálou hĺbkou 30 cm a teplotou vody 27 - 31 °C bol stavebne
rekonštruovaný v roku 2004. Okolie bazénu bolo upravené v roku 2007, a boli tu umiestnené detské
ihriská so šmykľavkami, pieskoviskami, hojdačkami a stacionárnymi atrakciami.
Bezprostredné okolie bolo upravené v roku 2009 kedy pribudol dizajnovo originálny Korytnačí hrad.
V roku 2013 bol pre bazénovú vodu vytvorený nútený recirkulačný obeh cez pieskové filtre.
V roku 2016 bola vykonaná výmena bazénovej fólie.
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Plavecký bazén
Plavecký bazén s vodnou plochou 1 176 m2 a stálou hĺbkou 180 cm bol v roku 2008
modernizovaný. Spevnilo sa celé teleso bazénu železobetónovou výplňou a novými obkladačkami,
postavili sa šatne a sociálne zariadenia len pre tento bazén a inštalovala sa technológia na cirkuláciu
a hygienickú úpravu vody.

Detské ihriská Korytnačí hrad a Hrad Orliaka morského
V roku 2009 boli dané do prevádzky dve tematické detské ihriská s originálnym dizajnom,
ktoré sú navzájom oddelené. Poskytujú na veľkej ploche možnosť neobmedzeného pohybu a hier
pre deti všetkých kategórií.

Hrad Orliaka morského
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Korytnačí hrad

Lanová dráha „TARZANIA“
Lanová prekážková dráha bola vybudovaná v roku 2009, a je umiestnená priamo v areáli
termálneho kúpaliska v korunách stromov. Má rôzne druhy obťažností pre dospelých ako aj pre deti
od štyroch rokov.

Toboganový park
V roku 2014 k 40. výročiu zahájenia činnosti termálneho kúpaliska bol v letnom areáli
vybudovaný toboganový park so 450 m dlhou šmýkacou plochou. Návštevníci môžu zažiť
nezabudnuteľný zážitok a patričnú dávku adrenalínu na toboganoch TUNEL – FUNEL, VÁHADLO,
MULTISLIDE, FAMILY SLIDE.
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Iné zariadenia
Pre občerstvenie, zábavu a športové rozptýlenie sú na voľnej ploche umiestnené bufetové
jednotky, ihriská pre rôzne druhy športov (plážový a klasický volejbal, nohejbal, futbal) a iné atrakcie
vhodné pre návštevníkov.
Parkovisko a spevnené plochy priamo pred hlavným vchodom a krytým bazénom boli dané
do používania v roku 2007. Slúžia návštevníkom predovšetkým mimo hlavnej letnej sezóny.
Príjazdové parkovisko pre osobné autá a záchytné parkovisko pre autobusy pre hlavnú letnú
sezónu bolo bez väčšej stavebnej úpravy od osemdesiatich rokov 20. storočia. Od roku 2017
používame novovybudované automatizované parkovisko. a kamerový systém automatizovaného
parkoviska.

4. MARKETING SPOLOČNOSTI
Pozícia spoločnosti na trhu
Nová doba prináša so sebou nové trendy. Tak, ako sa mení svet - zdokonaľujú sa technológie,
ľudia hľadajú lepšie zážitky, mení sa aj cestovný ruch.
Návštevnosť Slovenska a súčasne aj termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi nepretržite
rastie už štvrtý rok za sebou. Čo sa týka Slovenska v porovnaní s minulým rokom sú to takmer štyri
percentá.
Je dôležité, aby sme v tomto trende pokračovali, skvalitňovali naše služby a ponúkali turistom
potenciál, ktorý tu máme. Aby si hostia odnášali zo Slovenska len tie najkrajšie zážitky a mali tak
dôvod vrátiť sa opäť.
Najpočetnejšou zahraničnou klientelou boli tradične Česi. Vyplýva to z údajov slovenského
štatistického úradu a prepočtov ČTK.
Stúpajúci záujem turistov o dovolenku na Slovensku sa odrazil aj na počte návštevníkov
kúpaliska. Rozhodujúcim pre kúpalisko bol aj fakt, do akej miery boli v minulosti hostia spokojní so
svojou dovolenkou, respektíve kvalitou poskytovaných služieb, čo môže výrazne ovplyvniť ich
rozhodovanie sa pre návrat, či opätovnú návštevu Veľkého Medera. Očividná je tendencia skracovať
si dĺžku dovolenky. Ľudia si začínajú dovolenku deliť na viac častí v roku, čo je dôsledok znižujúcej sa
dĺžky pracovného času a rastu počtu platených voľných dní.
Cieľom našej spoločnosti bolo nielen udržať stúpajúcu krivku návštevnosti oproti roku 2017,
ale zamerali sme sa hlavne na skvalitnenie a rozšírenie služieb.Ročný nárast návštevníkov dosiahol
hodnotu 3,27%.
Kúpalisko THERMAL CORVINUS navštívilo 654 236 hostí. Zo zahraničia prišlo 60%
návštevníkov a za domácu dovolenku si zvolilo naše zariadenie 40% Slovákov. Najdôležitejším
zdrojovým trhom pre náš región zostáva Česká republika 56 % a Slovensko 40%. Zvyšné percentá
tvoria návštevníci z Poľska, Maďarska, Rakúska, postupne sa zvyšuje počet návštevníkov z Ruska a
Ukrajiny a iných krajín. Denných návštevníkov tvoria prevažne návštevníci zo Slovenska, Maďarska a
Českej republiky. Pri ubytovaných naďalej dominujú hostia z Českej republiky. Cieľovou skupinou
cez víkendy, v sezóne a počas školských prázdnin sú rodiny s deťmi a v mimo sezónnom období,
počas pracovných dní hostia vo veku 60 +.
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Marketingové aktivity v roku 2018
V roku 2018 sme v propagačnej činnosti použili kombináciu zdrojov a prostriedkov OOCR
Žitný ostrov – Csallóköz, n.o. a našej spoločnosti. Propagácia bola zameraná na udržiavanie pozície na
tradičných trhoch (Česká a Slovenská republika) a na oslovenie väčšieho podielu hostí z Poľska,
Maďarska a Rakúska.
1.1. Hlavné oblasti marketingu TERMÁL s.r.o.:
1.1.1. Webové stránky
Najväčší reklamný formát na internete je naša vlastná webová stránka. Je to stále dôležitejší a
neustále aktuálny komunikačný nástroj na motiváciu potencionálnych hostí k návšteve nášho
zariadenia.
Sieť
vzájomne
prepojených
web
stránok
kúpaliska
(www.corvinus.sk,
www.basentermalny.pl), mesta Veľký Meder (www.velkymeder.sk), združenia ubytovateľov
(www.ubytovanie-velky-meder.sk), OOCR Žitný ostrov – Csallóköz, n.o. (www.ostrovzitny.sk),
www.sitour.sk a ostatných partnerských portálov ponúka zvýšenú šancu, že návštevník objaví našu
stránku a stretne sa s našou ponukou.
Facebooková stránka spoločnosti dosiahla za posledné roky viac - tisícovú sledovanosť. Novou
záležitosťou pre našu spoločnosť je reklama na Instagrame. Vďaka nej dokážeme zasiahnuť úplne
nové publikum. Od začiatku roku 2017 na základe zmluvy o spolupráci s VZT Veľký Meder,
uverejňujeme propagáciu ubytovacích zariadení na úvodnej stránke našej web-stránky. Celoročnú
webovú a televíznu reklamu nám zastrešoval dlhodobý partner, spoločnosť SITOUR spol. s r.o..
Vysielanie živej panorámy, ktorú môžu záujemcovia sledovať na našej web-stránke, na stránke
www.holidayinfo.sk a na STV2, stále patrí medzi najsledovanejšie reklamy nášho portálu.
1.1.2. Prezentácie
V rámci OOCR Žitný ostrov-Csallóköz, n.o. sme propagovali služby termálneho kúpaliska a
Veľkého Medera na výstavách turistického ruchu. Tieto výstavy sú prínosom pre našu spoločnosť. Ich
úspešnosť sme overili pomocou zľavových kupónov, ktoré sme poskytli potencionálnym
návštevníkom spolu s reklamným katalógom na ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha,
Dovolená Ostrava, Glob Katowice, Region tour EXPO Trenčín, Region tour Brno a na JobExpo v Nitre.
V rámci cezhraničnej spolupráce Interreg sme sa zúčastnili medzinárodnej výstavy a veľtrhu
Strieborná ekonomika v Monoštorskej pevnosti Komárom . Z príležitosti 100. výročia založenia
Československej republiky sme prezentovali v septembri Žitný ostrov na Československých dňoch
v Prahe.
1.1.3. Propagačná kampaň leto
Intenzívnejšia propagácia prebiehala v období od mája do konca augusta a zahŕňala
propagáciu na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku. Hlavnou témou boli letné
atrakcie a nový saunový svet. Úspešne prebiehala printová, bannerová kampaň, textové, facebookové
reklamy, články v blogoch. Natočili sme reklamné spoty s TV N. Zámky, Galanta a portálom Startitup.
Založili sme instagramovú stránku. Pokračovali sme v spolupráci s TV NOVA, s ktorou sme natočili
spoty „Moderátor saunamajstrom“, ktoré si okrem divákov TV NOVA pozrelo viac tisíc ľudí na
našom facebooku, ako reklamu sme využili vianočnú súťaž Snídaně s Novou, zapojili sme sa do
súťaže „Adventný kalendár“ TV Markíza. Vydali sme reklamné katalógy v jazyku slovenskom,
maďarskom, anglickom, nemeckom, poľskom, letáky na propagáciu saunového a vitálneho sveta,
reklamné perá, korunky pre deti, vonné visačky, šiltovky, cyklomapy, trhacie mapy, omaľovánky pre
deti. Umiestnili sme pred areálom a v meste drevené reklamné stojany s mapou mesta a žitného
ostrova. Spolupracovali sme so základnými školami a kresby detí sme využili do reklamných
materiálov. Rozšírili sme sortiment produktov s logom spoločnosti za účelom predaja v informačnej
kancelárii. V spolupráci s ubytovacími zariadeniami prebiehala počas letnej sezóny letná akcia „7.
DEŇ ZDARMA VO VEĽKOM MEDERI“, pri ktorej sme poskytli ubytovaným návštevníkom na 7 dní
jeden vstup zdarma a 10 šmykov na toboganoch vonkajšieho toboganového parku, „4 DNI CEZ
TÝŽDEŇ“, keď obdŕžali návštevníci 10 šmykov na tobogany vonkajšieho toboganového parku.
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1.1.4. Propagačná kampaň zima
Propagačná kampaň prebiehala v období od októbra do konca januára. Hlavným cieľom bolo
osloviť návštevníkov v mimosezónnom období. Vyčlenené finančné zdroje boli podobne ako v letnej
kampani investované do printovej, televíznej, webovej, billboardovej reklamy, na propagačné
materiály, letáky, reklamné predmety, video filmy v slovenskom jazyku a v rámci infocesty poľských
novinárov pre poľskú televíziu aj v poľskom jazyku.
1.1.5. Akcie a kooperačné projekty
Sú to spoločné predajno-podporné akcie, okrem tých, ktoré realizujeme s našimi partnermi vo
Veľkom Mederi. So spoločnosťou RegioJet a.s. sme pokračovali v predaji kombinovaných lístkov
ThermalPass. Tieto služby využilo a vlakom nás navštívilo 3 544 osôb. Zimná, letná a jesenná
podporná akcia so zľavovým portálom Zľava dňa, bola zameraná najmä na propagáciu saunového
sveta s predajom vstupeniek pre klientelu zo Slovenska a Českej republiky. Cez túto ponuku využilo
vstupy na termálne kúpalisko 776 osôb. Na základe zmluvy so spoločnosťami UMP, s.r.o a Parea
marketing s.r.o., ktoré vydali a zabezpečili distribúciu informačnej brožúry sa realizoval predaj
zľavnených vstupeniek. Spolupráca spočívala v oslovení zákazníkov mimo okresu Dunajská Streda
a pohraničných oblastí maďarskej a poľskej republiky. Šekovými poukážkami AQUAPARKY a online
relax W7-8 nás navštívilo 1 394 osôb. Spolupracovali sme so Slovenskou poštou, a.s., VÚB, a.s.,
spoločnosťami VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., PCA Slovakia, s.r.o., Kia Motors Slovakia s.r.o.,
MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o., Dan - Slovakia Agrar, a.s., Freudenberg Filtration Technologies
Slovensko, s.r.o. a Finančnou správou Slovenskej republiky.
1.1.5.1. Dodatočné doplnkové atrakcie
Neoddeliteľnou súčasťou ponuky kúpaliska zostávajú také doplnkové atrakcie, ktoré
spríjemňujú pobyt našich hostí. V roku 2018 to boli celoročné animačné programy, promo akcie
v spolupráci so spoločnosťami PromoGuru, s.r.o., PRAHA, Coca - Cola Slovakia, s.r.o. a MASPEX
Slovakia Trade s.r.o..
Spoločnosť zakúpila turistický vláčik, ktorý slúži na prepravu návštevníkov zo železničnej
stanice a vykonáva ako doplnkový program pre návštevníkov, okružné jazdy mestom. V rámci
pamätného roku Mateja Korvína prebiehali v letnej sezóne vystúpenia hudobných skupín rôznych
žánrov, dobové programy ako šermiarsko-divadelné vystúpenie, letové ukážky sokoliarov, laserová
show a pravidelná penová párty. Ako narodeninový darček sme poskytli návštevníkom v deň
narodenín vstupenku zdarma. Gratulovať sme mohli 76 návštevníkom. Počas MS vo futbale sme
zabezpečili na vonkajšej letnej terase veľkoplošnú obrazovku na sledovanie vysielania zápasov.
Vybudovaním exteriérového fitness parku sme poskytli možnosť návštevníkom i obyvateľom mesta
počas celého roku na pohybové a športové aktivity v krásnom prostredí lesoparku.
V rámci programu „Plávaj ako rybička“ prebiehali v celoročnom plaveckom bazéne plavecké
kurzy pre deti i dospelých. Naše zariadenie využili na plavecké kurzy aj školy zo vzdialenejších miest
zo Slovenska i Českej republiky. Usporiadali sme III. ročník novoročného plávania, súťaž v plávaní
„Čľup do prázdnin“ pre deti z príležitosti ukončenia školského roku a Mikulášske plávanie pre
návštevníkov plaveckého kurzu.
1.1.6. Organizovanie jednodňových zájazdov a firemných akcií
V roku 2018 nás navštívilo 630 jednodňový zájazdov s 27 298 osobami. Predpredajom
vstupeniek pre partnerov sme predali 10 772 vstupov. Udržiavali sme kontakt s vedúcimi zájazdov,
cestovnými kanceláriami, školami, zamestnávateľmi, športovými zariadeniami a pod. Ubytovaných
zájazdových skupín na viacej dní bolo 223, autobusmi k nám na viac - denný pobyt pricestovalo 9 046
osôb.

Vývoj návštevnosti
Návštevnosť kúpaliska bola v porovnaní oproti roku 2017 vyššia o 3,27%.
Pomer jednodňových a ubytovaných hostí bol 55,5% ku 44,5%.
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5. SPRÁVA O ČINNOSTI PREVÁDZKY A TECHNIKY
Správa o činnosti technického úseku a prevádzky
Pracovníci technického úseku ako aj prevádzky vykonávajú svoju prácu podľa požiadaviek
svojich nadriadených, ale aj podľa požiadaviek návštevníkov kúpaliska. Práce na technickom úseku
sú zabezpečené siedmimi pracovníkmi, sú medzi nimi elektrikári, vodári ale aj všeobecní opravári.
Denná údržba sa robí podľa problémov vyskytujúcich sa v dennej prevádzke. Podľa plánu údržby sa
robia väčšie opravy na strojno-technickom zariadení vlastnými pracovníkmi, ale aj externými firmami.
Servisné práce sú vykonávané externými pracovníkmi, jedná sa hlavne o certifikované zásahy na
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klimatizačných zariadeniach, dávkovačoch bazénovej chémie a úpravne vody /Waleon s.r.o.,
ProMinent Slovensko s.r.o., Centroprojekt Group a.s./. O týchto zásahoch sa vedú servisné záznamy,
aby sme mali prehľad o fungovaní strojno-technologických zariadení. Spoločnosť má aktualizovanú
databázu servisných pracovísk, vyberáme ich podľa cenových ponúk, pružnosti a kompetentnosti pre
požadovanú prácu. Pracovníci údržby sú pravidelne školení, aby mohli odborne zasahovať pri
poruchách.
O čistotu priestorov sa stará 16 (v sezóne 18) členný kolektív upratovačiek. Čistotu celého
areálu kúpaliska zabezpečuje skúsený upratovací personál.
Vonkajšie priestory, chodníky, ihriská, trávnaté plochy, kvetináče, kvetinové záhony sa udržiavajú
v čistote denne počas celého roka, taktiež zbieranie smetí v celom areáli zabezpečuje 6 (v sezóne 8)
členný kolektív.
O čistotu bazénov a okolia sa stará 15 stálych plavčíkov, v letnom období ešte 17 študentov
z Veľkého Medera a z okolitých dedín, ktorí zabezpečujú aj dennú službu pri bazénoch, usmerňujú
pohyb ľudí v bazénoch a okolo bazénov dbajú na zdravie ľudí a bezpečnosť kúpajúcich.

Vyhodnotenie odberov podzemných vôd a hygienickej situácie
V roku 2018 podľa povolenia KUŽP v Trnave a podľa zmluvy s Vodohospodárskou
spoločnosťou sme odoberali z vrtov na energetické účely:
GTV-1 157 910 m3 geotermálnej vody ročne, v prepočte 5,009 l/s
GTV-2 328 230 m3 geotermálnej vody ročne, v prepočte 10,413 l/s
plnenie bazénov a ako úžitkovú vodu v sprchách a sociálnych zariadeniach cez úpravňu):
HVČ-1 161 494 m3 úžitkovej vody ročne, v prepočte 5,104 l/s .
Kvalita vody v bazénoch je pravidelne mesačne skúšaná v akreditovaných laboratóriách
EUROFINS BEL/NOVOMANN s.r.o., Nové Zámky. Protokoly zo skúšok sú posielané do 5
pracovných dní Štátnemu zdravotnému dozoru v Dunajskej Strede. Štátny zdravotný dozor v zmysle
zákona č. 355/2007 o ochrane a podpore verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vykonalo v našich zariadeniach v roku 2018 spolu 11 kontrol. Počas
kontroly, ani v jednom prípade nebolo zistené porušenie zákona, takže nemuseli byť uložené
nápravné opatrenia. V druhej polovici roka 2018 bol vypracovaný tzv. sanitačný plán bazénov, ktorý
vopred určí dni sanitácie jednotlivých bazénov, čím zabezpečí väčší dohlaď nad kvalitou vody podľa
platných predpisov.
Nebezpečný odpad, ktorý sa vyskytuje pri činnostiach kúpaliska sa zhromažďuje na určenom
mieste, odkiaľ sa odovzdáva určeným subjektom. Oprávnená firma SEZAKO s.r.o., alebo EBA s.r.o.,
pravidelne vykonávajú čistenie lapače tukov a zabezpečia odvoz nečistôt.
Spoločnosť svojou činnosťou nemá negatívny vplyv na životné prostredie okrem vyššie
uvedených skutočností. Nebezpečné odpady sú likvidované externými firmami ako TSM Veľký
Meder s.r.o. a FCC Slovensko, s.r.o..
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Spotreba elektrickej energie, vodného stočného

Oproti roku 2017 nastala zvýšená spotreba elektrickej energie kvôli zavedeniu nového saunového
sveta a akumulačnej nádrže do prevádzky.
Oproti roku 2017 nastalo mierne zvýšenie spotreby studenej vody kvôli zvýšeniu návštevnosti a
klimatizačných podmienok.

Spotreba bazénovej chémie
V roku 2018 sa venovala väčšia pozornosť na nákup a spotrebu čistiacich potrieb. Po
prehodnotení hospodárenia zo 169 druhov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov bolo vyradených z
používania približne 100 druhov. Nové namontované dávkovacie zariadenia od firmy ECOLAB s .r. o.
mali za následok zníženie nákladov na čistiace a dezinfekčne prostriedky.
Na dezinfekciu a úpravu bazénových vôd, brodísk a sanitáciu používame nasledovné dezinfekčné
prostriedky:
Chlórňan sodný slúži na dezinfekciu bazénových vôd a používa sa pri sanitácii všetkých bazénov.
Spotreba podľa bazénov je uvedená v nižšie uvedenej tabuľke.
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Kyselina sírová slúži na udržiavanie ph bazénových vôd.

Duozón slúži ako silný dezinfekčný prostriedok proti vodným baktériám. Nedávkuje sa pravidelne
a jeho spotrebu znižujeme.

Desalgin je protiriasový prípravok. Používame ho len v letných mesiacoch vo vonkajších bazénoch.
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Používame vo výnimočných prípadoch pri sanitácii bazénov.

Používa sa na odstránenie železa v úpravovni vody.

Používame ho na úpravu ph bazénových vôd. Tento variant výrobku používame kvôli lepšej
manipulácii.
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Slúži ako protiriasový prípravok, používame ho len na vonkajšie bazény.

Dávkujeme len v letných mesiacoch a tam, kde chýba automatické dávkovanie.

Slúži ako aerosolá dezinfekcia nôh.
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6. FINANČNÁ ČASŤ

Vývoj výnosov spolu je nasledovný:
2015
2016
2017
2018

3 671 792 €
4 082 664 €
4 232 839 €
4 518 109 €

Zisk po zdanení je nasledovný:
2015
2016
2017
2018

580 858 €
597 000 €
567 742 €
837 412 €

V roku 2018 boli dané do používania nasledovné investície:
Saunový svet
1 217 413 €
Svetelný panel v saune
1 950 €
Reklamný panel v saune
3 658 €
Vertikálne solárium
8 752 €
Hardvér pre saunový svet
10 254 €
Street fines pri Promenáde
67 142 €
Defibrilátor
2 170 €
Vonkajšie terasy
8 094 €
Okrasná brána pri vonkajších terasách
5 390 €
Penostroj
2 342 €
Kamerový systém na Promenáde
8 812 €
Drevený predajný stánok
8 400 €
Technické zhodnotenie relaxačnej haly
11 697 €
Rozšírenie parkovacieho systému
11 126 €

Za rok 2018:
- Nenastali udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa
vyhotovuje výročná správa.
- Neboli vynaložené náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- Nebolo nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.
- TERMÁL s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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Účtovná závierka spoločnosti

Kompletnú účtovnú uzávierku, tak ako sme ju povinní vypracovať v zmysle účtovných
a daňových predpisov uvádzame nižšie.
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