
 

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 05. 11. 2019 o 15.00 hod. v obradnej sieni MsÚ na  radnici (prízemie) 

 

 

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

   Ing. Karol Gurka 

   PhDr. Eleonóra Baráthová 

   Mgr. Erika Cintulová 

   Marek Kollár  

   Milan Kaprál 

   Ing. Zuzana Šlosárová 

 

Ospravedlnení: Marián Benko 

   PhDr. Andrej Zreľak  

   Stanislav Čajka 

Ing. Gabriela Bodnárová 

 

 

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie (Gantnerová) 

2. Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie 

3. Konferencia cestovného ruchu na území mesta Kežmarok – informácia, príprava 

a rozdelenie úloh 

4. Rozpočet na rok 2020 

5. 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 

 

K danému bodu informovala predsedníčka komisie p. Gantnerová členov komisie, že na 

dnešnom valnom zasadnutí OOCR sa zúčastní aj p. Iveta Niňajová, ktorá by mala odprezentovať 

časť pripravovanej koncepcie rozvoja cestovného ruchu OOCR TSP. 

 

V rámci zápisu z minulého zasadnutia komisie požiadala o súčinnosť p. Gurku, pri riešení 

odstránenia informačných plechových tabúľ v meste. Následne členovia komisie odsúhlasili 

zápisnicu z posledného zasadnutia komisie.  

 

 

3. Konferencia cestovného ruchu na území mesta Kežmarok – informácia, príprava 

a rozdelenie úloh 

 

Na úvod p. Gantnerová poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave konferencie za ich 

prácu. Následne p. Gurka oboznámil členov komisie s predloženom pozvánkou. Uviedol, že 

konferencia sa bude konať dňa 03. 12. 2019 v priestoroch MsKS. Cieľom konferencie je 

zhromaždiť na jednom mieste aktérov cestovného ruchu v rámci mesta Kežmarok, získať 

kontakty a nadviazať možnú spoluprácu. Podotkol, že oslovený aktéri túto aktivitu vítajú a myslí 

si, že by to mohlo priniesť do mesta zdravú konkurenciu. Zoznam pozvaných účastníkom zašle 

členom komisie e-mailom.  

 

Následne sa v krátkosti členovia komisie venovali vystúpeniu p. Gacíka na konferencii na tému 

EĽRO – nové pohľady. P. Gantnerová ozrejmila, že na túto tému vystúpi, aby poskytol nový 

pohľad ako na podujatie doniesť nové trendy. Zároveň by mal byť p. Gacík aj hlavným 

komponistom návrhu memoranda o spolupráci.  

 

Tento nápad ocenila p. Šlosárová, ktorá rada uvíta pohľad človeka, ktorý nie je členom výboru 

EĽRO na dané podujatie. Potešilo ju tiež, že spoluorganizátorom konferencie je aj spoločnosť 

Tatratea, od ktorej by mohli čerpať inšpiráciu a mohla by byť dobrým partnerom pre rozvoj 

cestovného ruchu v meste.  

 

K téme EĽRO p. Gurka ozrejmil, že v rámci daného bloku to nie je o tom ako by sa malo EĽRO 

robiť ale o tom, že je to produkt cestovného ruchu a treba rozmýšľať ako ho predať.  Daná 

konferencia  je prvým krokom k tomu, aby sa začalo v rámci mesta participiálne spolupracovať 

na cestovnom ruchu.  

 

V rámci konferencie budú mať spoluorganizátori ako Tatratea a Kávomaty výstavné stánky 

v priestore MsKs a z tohto dôvodu požiadala p. Gantnerová o stánok aj p. Kollára a p. Cintulovú.  

 

Následne sa členovia v krátkosti venovali aj návrhu p. Šlosárovej nezaoberať sa len športovou 

turistiku ale aj cirkevnou, nakoľko je v meste Kežmarok výnimočná Bazilika sv. Kríža.  

K danému návrhu p. Gantnerová uviedla, že ak bude konferencia úspešná urobia ju aj na budúci 



rok a môžu sa na nej zaoberať aj daným návrhom. Diskusiu k danému bodu uzavrela s tým, že 

členovia komisie súhlasia s predloženou pozvánkou.  

 

 

4. Rozpočet na rok 2020 

 

Členovia komisie diskutovali v krátkosti o návrhu pripravovaného rozpočtu na rok 2020.                  

P. Gantnerová informovala členov komisie o požiadavke, aby partnerské mestá boli zverené 

práve do patronátu komisie cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a propagácie mesta.   Otázky 

a pripomienky k pripravovanému rozpočtu navrhla smerovať priamo na p. Šlosárovú.  

 

Následne p. Šlosárova oboznámila členov s tým, že na budúci rok majú pripravenú knihu o Spiši. 

Podotkla, že ich s touto ponukou oslovila firma CBS, spol. s. r. o. asi pred tromi mesiacmi 

pričom základný balík kníh bude stáť 1 900,- €.  

 

 

5. Záver 

 

Na záver zasadnutia poďakoval p. Gantnerová prítomným za účasť a pozvala ich na krátke 

posedenie s p. Kuricom k téme hrobových miest.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Janka Gantnerová v. r.     Veronika Klukošovská 

   predsedníčka komisie         zapisovateľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. Gabriela Bodnárová  

- Ing. Zuzana Šlosárová 

 


