Mesto Kežmarok
Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta konaného
dňa 07. 02. 2019 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ na radnici
Prítomní:

Ing. Janka Gantnerová - predsedníčka komisie reg. rozvoja
Ing. Karol Gurka
PhDr. Eleonóra Baráthová
PhDr. Andrej Zreľak
Stanislav Čajka
Mgr. Erika Cintulová
Milan Kaprál
Marek Kollár
Marián Benko
Ing. Zuzana Šlosárová

Zapisovateľka:

Veronika Klukošovská

Program:

1. Privítanie (Gantnerová)
2. Zhrnutie práce predchádzajúcej komisie
3. Informácia o príprave osláv 750. Výročia udelenia mestských práv
(Baráthová)
4. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia a výstavy (členovia komisie)
5. Rôzne
6. Záver

1. Otvorenie:
Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie otvorila
predsedníčka komisie p. Gantnerová a zároveň privítala členov na zasadnutí komisie.
Na úvod skonštatovala, že základom práce komisie je určiť si cieľ a to čo chcú ako komisia
dosiahnuť. Uviedla, že by chcela pokračovať v tom čo sa začalo, vyzdvihnúť zrealizované
veci a predostrieť to, čo by mohli zlepšiť, ako zvýšiť návštevnosť mesta a uspokojiť občanov.
Následne požiadala nových členov komisie, aby sa v krátkosti predstavili.
2. Zhrnutie práce predchádzajúcej komisie
K danému bodu p. Gantnerová uviedla, že vždy by mali viesť diskusiu ku
konkrétnemu bodu a radšej mať len jeden bod a prediskutovať ho poriadne. Následne
oboznámila členov komisie o témach a nápadoch, ktoré boli najčastejšie preberané na
zasadnutiach predchádzajúcej komisie:
 Rezbárske sympózium - ide o projekt, ktorý by vedel mesto zviditeľniť










Noviny mesta Kežmarok - návrat k dvojtýždenníku
Zavedenie kroniky
- k danej téme p. Gurka informoval členov, že s písaním kroniky sa začalo
- je hotový rok 2016 a súbežne sa zhromažďujú materiály 2017 a 2018
- momentálne je to v kompetencii prednostky úradu, môžu sa na to pozrieť a
navrhnúť presun na oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja
rubrika Tipy na výlet
750. výročie udelenia mestských práv
vytvorenie závesného systému do knižnice
- závesné panely boli zakúpené no nepoužívajú sa
Dotazník spokojnosti hostí - vytvorený a vyhodnotený
Rozhľadňa a vyhliadková túra

V rámci diskusie sa členovia komisie venovali nasledovným témam:









ako zviditeľniť a prezentovať mesto na výstavách - navrhli, aby na výstavy chodil aj
nejaký remeselník a predvádzal svoje remeslo
ako dostať turistov do mesta s cieľom, aby v meste prenocovali - p. Kollár uviedol,
že Kežmarok sa začal centralizovať ako východiskový bod do okolitých miest a obcí
čo by mohlo prispieť k tomu, aby turisti v meste prenocovali
aké služby ponúknuť domácim a aké služby ponúknuť turistom
ako informovať ľudí o meste Kežmarok, jeho akciách a podujatiach - členovia navrhli
využiť nielen noviny Kežmarok, KTV, Facebook ale tiež umiestniť propagačné
materiály na strategické miesta (napr. Fórum, letisko, Aquacity, IC vlaky...)
vytvoriť dlhodobejšiu koncepciu ako bude mesto napredovať v cestovnom ruchu
načrtli problém s ubytovacími kapacitami v meste
navrhli osadiť smerová tabule na diaľnici v smere od Levoče
obnoviť spoluprácu s partnerskými mestami a zvážiť možnosti novej spolupráce

Úloha:
- p. Šlosárová - vypracovať prehľad odkedy je mesto vo vzťahu s jednotlivými partnerskými
mestami
3. Informácia o príprave osláv 750. Výročia udelenia mestských práv
K danému bodu informovala p. Baráthová o pripravovaných akciách:








09. 02. 2019 - Kežmarský retro ples
05. 03. 2019 - prezentácia novej knihy o Kežmarku
marec - Seminár Spišského dejepisného spolku
apríl - módna prehliadka s názvom Historický odev a jeho vývoj v Kežmarku (Hotel
Hviezdoslav)
máj - otvorenie letnej turistickej sezóny venované 750. výročiu udelenia mestských
práv
18. 05. 2019 - noc múzeí
14. 09. - 15. 09. 2019 – uvažuje sa nad mládežníckymi pretekmi (p. Čajka)

Oslavy 750. výročia udelenia mestských práv by mali vyvrcholiť v septembri, pričom medzi
plánované akcie by mali patriť:







potravinársky trh jubilejných podnikov (pekárne a mliekarne)
Spomienka na rodáka Juraja Herza a odhalenie jeho pamätnej tabule na budove kina
16. 09. 2019 - koncert sláčikového kvarteta - p. Peter Duchnitzký
prezentácia národností, ktoré žili v Kežmarku
muzikál z dejín Kežmarku - MsKS
ekumenická omša a koncert - posledný deň osláv

V rámci Festivalu študentského remesla p. Cintulová uviedla, že sa pripravujú kostýmy,
ktoré bude možné aplikovať aj na historický sprievod. Tiež by mala vyjsť euro bankovka,
ktorá bude venovaná historickým pamiatkam Kežmarku
4. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia a výstavy
K danému bodu členovia diskutovali o novinách Kežmarok a redakčnej rade, ktorá by
mala schvaľovať čo sa v novinách uverejní. Následne sa dohodli, že zoznamy plánovaných
kultúrno-spoločenských podujatí sa zašlú spolu so zápisnicou všetkých členom.
5. Rôzne
V rámci daného bodu p. Kaprál uviedol, že sa treba začať venovať informačným
technológiám v rámci reklamy a propagácie mesta Kežmarku. Budúcnosť vidí v mladých
ľuďoch a preto si myslí, že je potrebné vytvoriť nové sídlisko.
Úlohy:
- p. Kollár - spracovať koncepciu, čo by mohlo mesto ponúknuť turistom ako východiskový
bod do okolia
- p. Gantnerová - zorganizovať stretnutie s predstaviteľmi katolíckej a evanjelickej cirkvi
rámci výstavby Kalvárie v Kežmarku
6. Záver
Na záver zasadnutia poďakovala predsedníčka komisie prítomným za účasť na
zasadnutí.

Ing. Janka Gantnerová
predsedníčka komisie

Veronika Klukošovská
zapisovateľka

