
 

Mesto Kežmarok 

Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta konaného dňa 

04. 02. 2021 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ na  radnici (1. poschodie)  

 

 

Prítomní:  Ing. Janka Gantnerová - predsedníčka komisie reg. rozvoja 

   Ing. Karol Gurka 

Marián Benko  

   Mgr. Erika Cintulová 

   Marek Kollár  

   Stanislav Čajka 

   PhDr. Eleonóra Baráthová 

    

Ospravedlnení: Milan Kaprál 

   PhDr. Andrej Zreľak 

 

Hostia:   Ing. Gabriela Bodnárová 

   PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič 

 

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie 

3. Informácia o kontaktoch s partnerskými mestami Kežmarku 

4. Informácia o marketingových aktivitách OOCR na rok 2021 – p. Bodnárová 

5. Správa o stave, štruktúre a zložení propagačných materiálov – mediálne printy 

6. Koncepcia Centrálnej mestskej zóny ako súčasti koncepcie regionálneho rozvoja mesta 

Kežmarok  

7. Informácia o podávaných projektoch v rámci jarných výziev 

8. Rôzne – monolity, výlepné plochy 

9. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

 

Na úvod komisie privítala predsedníčka komisie p. Gantnerová prítomných členov komisie 

a pozvaných hostí na zasadnutí.  

 

 



2. Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie 

 

V rámci bodu členovia komisie odsúhlasili zápisnicu z posledného zasadnutia komisie.  

 

Následne p. Gantnerová v krátkosti informovala o stretnutí s primátorom mesta Kežmarok na tému 

monolity. Išlo by o sochy anjela navrhnuté p. Kovaľom a umiestnené pri vstupe do mesta 

Kežmarok v smere od Popradu, Ľubice a Spišskej Belej. Sochy by boli vytvorené z materiálu, 

ktorý nie je lákavý pre zberateľov zberných surovín. V súčasnosti sa na túto aktivitu pripravuje 

investičný projekt v rámci oddelenia prípravy investícií, ktorého vedúcou je p. Kelbelová.  

 

Čo sa týka vývesných plôch v centre mesta bola riaditeľovi VPS p. Škvarekovi zaslaná požiadavka 

na ich odstránenie príp. rekonštrukciu. Vzhľadom na súčasnú situáciu, keď sú v meste pozastavené 

kultúrne aj športové podujatia, je na túto aktivitu najvhodnejšia doba. 

 

 

3. Informácia o kontaktoch s partnerskými mestami Kežmarku 

 

V krátkosti o danom bode informoval p. Gurka. Pripomenul, že pred Vianocami kontaktovali 

partnerské mestá. Zaslali im list spolu s propagačnými materiálmi, cieľom ktorého bolo obnovenie 

vzájomnej spolupráce. Spätnú väzbu zatiaľ dostali od mesta Hajdúszoboslo, Zgierz a Kupiskis. 

Tieto mestá uvítali možnosť vzájomnej výmeny propagačných a informačných materiálov. 

Ozrejmil, že na základe rozhodnutia primátora mesta bol poverený, aby sa aktivitám súvisiacim 

s obnovou kontaktov s partnerskými mestami venoval on sám.  

 

 

4. Informácia o marketingových aktivitách OOCR na rok 2021 - p. Bodnárová 

 

O marketingových aktivitách OOCR na rok 2021 informovala p. Bodnárová. Ozrejmila, že aktivity 

OOCR sa v tomto roku sústredia na elektronický marketing ako udržiavanie Facebooku, 

Instagramu či spolupráce s Krajskou organizáciou cestovného ruchu.  

 

V rámci OOCR začali  tiež s dotlačou propagačných materiálov aj na základe konzultácie                   

s p. Kollárom. V prípade potreby ďalšej dotlače podotkla, že požiadavky je potrebné špecifikovať 

do 15. 02. 2021. 

Od Ministerstva dopravy SR dostali odporúčanie venovať sa infraštruktúre cestovného ruchu, ako 

napr. obnove polepov cyklistických tabúľ či máp.  

 

Plánované aktivity OOCR: 

 

➢ infocesta 

-  ide o aktivitu v rámci spolupráce s mestom Varšava 

-  cieľom je priviesť do mesta Kežmarok novinárov a blogerov príp. usporiadať Slovenské 

dni vo Varšave, kde by sa prezentovali nielen historické pamiatky mesta Kežmarok ale aj 

jeho kultúra či gastronómia 

 

 



➢ nahrávky o pamiatkach mesta 

- kratšie spoty v rozpätí 1,5 - 2 minút, ktoré by bolo možné využiť aj v rámci 

elektronického marketingu 

 

➢ QR kódy  

- umiestnenie v rámci rôznych častí regiónu s možnosťou stiahnutia si audionahrávky 

 

➢  filmový dokument Kežmarok a okolie 

- vytvorenie krátkeho filmového dokumentu v spolupráci s mestom Kežmarok, ktorý by 

mohol byť financovaní v rámci PSK 

 

V krátkosti p. Bodnárová informovala o získaní finančných prostriedkov vo výške 4 750,- € 

v rámci OOCR na značenie turistických a cyklistických trás v okolí Vrbova. Cieľom je prepojiť 

územie Vrbova, ktorý má výborný produkt, a to termálne kúpalisko, s okolitými obcami.  

Členovia komisie podporili aj aktivity týkajúce sa podcastov, ktoré sa dajú marketingovo využiť na 

zlepšenie imidžu mesta s možnosťou priblížiť sa hendikepovaným ľuďom.  

 

 

5. Správa o stave, štruktúre a zložení propagačných materiálov - mediálne printy 

 

Vo väzbe na partnerské mestá p. Gurka podotkol, že si prezrel propagačné materiáli mesta 

Kežmarok. Zistil, že mesto má množstvo zaujímavých materiálov o histórii mestá, no chýbajú mu 

materiály propagujúce gastronómiu, ubytovanie či rôzne zážitky. 

 

Počas nasledujúcej diskusie p. Miškovič v krátkosti informoval prítomných o novej web. stránke 

mesta Kežmarok. Ku dňu 01. 01. 2021 bola podpísaná zmluva, pričom správou novej web. stránky 

bol poverený on spolu s oddelením informatiky. Vzhľadom na to, že bude potrebné prepojenie 

novej web. stránky so starou stránkou navrhli členovia komisie, aby sa ďalších stretnutí 

zúčastňoval  aj p. Kollár. Ďalej informoval členov o podpísaní memoranda o spolupráci mesta 

Kežmarok a generálneho konzulátu Maďarska primátorom mesta Kežmarok a maďarskej konzulky 

Ágoty Hetej. Jedným z cieľom tohto memoranda je aj umiestnenie jazdeckej sochy Imricha 

Thökölyho v meste Kežmarok. 

 

 

6. Koncepcia Centrálnej mestskej zóny ako súčasti koncepcie regionálneho rozvoja mesta 

Kežmarok 

 

Na úvod p. Gantnerová pripomenula, že súčasné PHSR je platné do roku 2022 a preto vzniká 

potreba zadefinovať víziu koncepcie Centrálnej mestskej zóny mesta Kežmarok. Podotkla, že 

v rámci miest Poprad-Svit-Kežmarok vznikla pracovná skupina na prípravu Integrovanej územnej 

stratégie udržateľného mestského rozvoja, pričom takýchto skupín je na Slovensku iba 15. 

 

Následne p. Gurka členom komisie predložil svoju víziu koncepcie centrálnej mestskej zóny, ktorá 

je však otvorená ďalším nápadom. Po sfinalizovaní koncepcie plánuje dokumenty predložiť na 

zasadnutie MsZ, aby sa s nimi mohli oboznámiť všetci poslanci mesta Kežmarok. 



Aby členovia komisie vedeli na čo sa majú zamerať navrhla p. Bodnárová zadefinovať si cieľ, 

ktorý by mala mestská zóna plniť a určiť cieľovú skupinu, ktorú chcú do tejto zóny prilákať.   

  

V rámci diskusie sa členovia komisie zhodli na tom, že mestská zóna by mala byť nielen miestom 

spoločenského života ale aj sociálnej interakcie obyvateľov a návštevníkom mesta.  

 

 

7. Informácia o podávaných projektoch v rámci jarných výziev 

 

Pripravované projekty: 

 

➢ Biblická krížová cesta 

- projekt je plánovaný v rámci rozpočtu predsedu PSK v lokalite Jeruzalemský vrch 

- na príprave projektu pracujú rímskokatolícke dekan p. Trstenský, p. Kelbelová, p. Figlár 

a p. Gurka 

 

➢ Rozšírenie areálu EĽRO 

➢ Film o mesta Kežmarok - v rámci spolupráce s OOCR 

➢ Olympiáda partnerských miest - v spolupráci s MŠK Kežmarok 

 

 

8. Rôzne - monolity, výlepné plochy 

 

V rámci bodu informovala p. Gantnerová o predložení návrhu VZN na úpravu cien nájomného pre 

letné terasy na rok 2021. Poukázala na stále platné VZN týkajúce sa parkovacích kariet pre 

podnikateľov v meste Kežmarok.  

 

Počas nasledujúcej diskusie sa členovia venovali týmto témam: 

 

➢ Rozšírenie podstránky pieta  

 - článok o historickom cintoríne bol prínosom nakoľko sa zvýšil záujem o historické hroby 

na starom cintoríne 

 

➢ Bežecké trate 

-    návrh na zakúpenie zariadenia na tvorbu bežeckej stopy 

- možnosť zasnežovania, osvetlenia bežeckej stopy príp. otvorenia bufetu  

 

➢ virtuálne sochy 

 - návrh využiť projekt v priestoroch hradu napr. vytvorenie sochy Beáty Láskej a jej 

umiestnenie v hladomorni za podpory OOCR 

 

➢ kniha Čarovný Kežmarok  

- možnosť zakúpenia knihy za 11,- € 

- kniha bola financovaná z projektu a aj preto ide o propagácie mesta Kežmarok zdarma 

 

 



9. Záver 

 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom a hosťom za zasadnutie a popriala 

im príjemný zvyšok dňa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Janka Gantnerová v. r.     Veronika Klukošovská 

   predsedníčka komisie         zapisovateľka 

 

 

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. Gabriela Bodnárová  

- PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič 


