Smelé plány a perspektívne investície
Za posledné roky termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi prechádza veľkými zmenami. Investície,
ktoré jeho vedenie premyslene realizuje do rozvoja prispievajú k zvyšovaniu jeho kvalitatívnych
ukazovateľov. Stáva sa z neho kvalitnejší komplex so širokou ponukou služieb, ktoré dokážu uspokojiť
širokú škálu návštevníkov. Najnovšie chcú svojich návštevníkov prekvapiť moderným a hlavne
trendovým saunovým svetom.
„Ako podnikateľ som nespokojný s tým, že sa nám nepodarilo dodržať harmonogram výstavby už
spomenutého saunového sveta. Asi mesačné meškanie jeho odovzdania bolo spôsobené zdĺhavejším
zabezpečovaním špeciálnych sadrokartonových dielcov pre priečne steny, ktoré bolo potrebné
objednať až z Nemecka. Dúfam, že náš nový saunový svet odovzdáme 31. januára 2018. S týmto
novým komplexom chceme príjemne prekvapiť našich návštevníkov. Budú totiž pre nich pripravené
rôzne saunové ceremoniály. (Sauna szeánsz) Saunový ceremoniál je ojedinelým spestrením
a intenzívnym zážitkom saunovania. Neplní len zábavnú funkciu, ale zvyšuje aj blahodarné účinky
samotného saunovania. Samotné saunovanie tu riadi saunový majster. Postupne by sme si radi
vychovali svojho vlastného majstra, no v začiatkoch tu u nás budú tieto procedúry riadiť hosťujúci
saunový majstri. Vstup do saunového sveta bude možné si zakúpiť spolu so vstupným do nášho
termálneho kúpaliska. V tom prípade bude cena vstupného 16 eur. Samozrejme bude i druhý,
osobitný vstup do saunového sveta pre tých návštevníkov, ktorý budú chcieť využiť len samotný
saunový svet. Pre nich celodenný vstup bude 10 eur a trojhodinový vstup 8 eur,“ priblížil nám
súčasný stav okolo výstavby nového saunového sveta Viliam Görföl, konateľ spoločnosti Thermal
Corvinus.
V roku 2018 rekreačné stredisko Thermal Corvinus sa bude ďalej rozširovať. K súčasným atrakciám
pribudne ďalších desaťtisíc štvorcových metrov vodnej plochy. Bude to skokanský bazén s troma
skokanskými mostíkmi a vlnový bazén, ktorý bude čiastočne prepojený s detským bazénom. Jednou
z nových atrakcií má byť prúdová rieka. V strede prúdovej rieky má vyrásť ostrov s vodnou atrakciou
mečovej fontány.
„Žiaľ i výstavba týchto atrakcií sa omešká o niekoľko mesiacov z dôvodu vydania stavebného
povolenia. Zapríčinil to tak ako pri mnohých stavbách na Slovensku predseda Združenia domových
samospráv Marcel Slávik. Nevieme, aké sú pohnútky pána Slávika, no podľa mňa má buď osobné
problémy, ktoré by mal riešiť, alebo jeho pohnútky nebudú až tak bezúhonné ako vyhlasuje,“
s určitou trpkosťou skonštatoval Görföl. Napriek tomu si myslí, že ukončenie stavby v roku 2019
nebude ohrozené. Po výstavbe týchto nových atrakcií sa vedenie kúpaliska nechystá dotknúť k cenám
vstupeniek a ostávajú v takej istej výške ako doteraz.
Od nástupu nového vedenia termálneho kúpaliska došlo k viditeľnému rozšíreniu investícií, ktoré boli
rozdelené na krátkodobé a dlhodobé. O nich nám niekoľko zaujímavých myšlienok poskytol ďalší
z konateľov spoločnosti Thermal Corvinus Zalán Kórósi.
„Tie menšie sa dotýkali hlavne úpravy vzhľadu celého areálu. Previedla sa rekonštrukcia plotu,
rekonštrukcia talianskeho bazéna a tiež dokončenie vrchnej veže vonkajšieho tobogánu. Dlhodobé
plány sme postavili na tri piliere. Ten prvý je výstavba saunového sveta, ten druhý hovorí o rozšírení
vonkajších vodných plôch a ten tretí sa týka výstavby hotelového komplexu rekonštrukciou budovy
v ktorej momentálne sídli naše riaditeľstvo. K tomu, aby sme mohli tieto naše predstavy napĺňať je

potrebná dobrá finančná kondícia nášho kúpaliska. Zatiaľ na tomto úseku nevidím žiadnu prekážku
nakoľko návštevnosť z roka na rok mierne rastie a dúfame, že uvedením nových už spomenutých
atrakcií do života ešte viac zvýšime návštevnosť nášho areálu. Došlo i k minimálnemu zvýšeniu ceny
vstupeniek a to o 0,50 centov. Samozrejme dôjde i k prepracovaniu našej úverovej politiky. Dôjde
k združeniu niektorých doterajších úverov a tiež započítaniu poslednej splátky úveru, ktorý od banky
vzalo ešte minulé vedenie. Takto by sme navýšili doterajší úver na sedem miliónov eur. Tento úver by
bol splatný do desiatich rokov a prispel by k dobudovaniu všetkých troch už spomenutých pilierov
najneskôr do roku 2020. Okrem investičnej časti sme sa maximálne venovali i ďalším aktivitám hlavne
ohľadom volnočasových aktivít našich návštevníkov. Už druhý rok sme zorganizovali pre našich
návštevníkov, ale i pre obyvateľov mesta kultúrne leto na ktoré sme pozývali renomovaných umelcov
z rôznych kultúrnych žánrov. V budúcom roku by sme túto kultúrnu aktivitu odovzdali do rúk
profesionálnym organizátorom kultúrnych podujatí a my by sme sa radi sústredili na ďalšie zaujímavé
aktivity. Ako iste mnohí, hlavne futbalový fanúšikovia vedia, že v roku 2018 sa v Rusku uskutočnia
majstrovstvá sveta vo futbale a preto na promenáde by sme radi vybudovali veľké plátno na ktoré by
sa premietali jednotlivé zápasy z týchto majstrovstiev. Tiež by sme vybudovali v priľahlej lesnej časti
voľnočasový park doplnený o fitnes stroje a tiež kolkársku dráhu. Samozrejme na tomto úseku
budeme musieť byť veľmi opatrný, nakoľko táto časť nebude ohradená a vieme, že i v našom meste
je mnoho vandalizmu a neboli by sme radi, keby financie vložené do tohto parku vyšli navnivoč,“
doplnil informácie svojho kolegu druhý z konateľov.
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