
 

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 

10. 03. 2020 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ na  radnici (1. poschodie)  

 

 

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

   Ing. Karol Gurka 

   PhDr. Andrej Zreľak 

   Marián Benko  

   Mgr. Erika Cintulová 

   Marek Kollár  

   Ing. Gabriela Bodnárová 

   Ing. Zuzana Šlosárová 

    

 

Ospravedlnení: Milan Kaprál 

   PhDr. Eleonóra Baráthová 

   Stanislav Čajka 

 

 

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie 

3. Informácia z konanej Kežmarskej komisie subjektov cestovného ruchu 

4. Informácia o rozpočte na rok 2020 

5.  Záver 

 

 

1. Otvorenie 

 

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

a pozvaných hostí na zasadnutí. Podotkla, že komisia nezasadá v pravidelných intervaloch pred 

MsZ ale podľa potreby. Uviedla, že rozpočet sa vyvíjal v rámci komisie dobre a komisia dostala  

do vienka podporný bod 2.2.6  vzťahy so zahraničnými  partnerskými mestami. Poďakovala                 

p. Bodnárovej za účasť na zasadnutí komisie.  

 



 

2. Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie 

 

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

 

 

3. Informácia z konanej Kežmarskej konferencie subjektov cestovného ruchu 

  

Z pohľadu p. Gantnerovej konferencia splnila svoj účel. Zúčastnilo sa je 50 účastníkov                       

a 7 prednášajúcich, pričom na záver konferencie bolo prijaté  memorandum. Podotkla, že 

pripravujú skupinu reštaurácií a gastrozariadení s cieľom zistiť, čo vedia ponúknuť. Ďalším krokom 

budú cestovné kancelárie a agentúry.  

 

P. Gurka ozrejmil, že výsledkom konferencie je hľadanie kompromisu ako zlepšiť produkty 

v rámci cestovného ruchu mesta Kežmarok.  

 

Počas diskusie, ktorá prebiehala na záver konferencie sa zaoberali aj riešením parkovísk pre 

hotelové a ubytovacie zariadenia. Vznikla požiadavka zľavniť parkovacie kary pre ubytovaných 

hostí, pričom parkovacia karta by nebola evidovaná na konkrétnu ŠPZ ale na ubytovanie 

zariadenie, ktoré by ju poskytovalo ubytovaným hosťom. Vidia v tom 1. krok z mesta smerom 

k ubytovateľom ako rozvíjať služby v meste Kežmarok. 

 

V rámci návštevnosti historických a kultúrnych pamiatok p. Gantnerová informovala členov 

komisie o pláne vytvoriť platformu rezervácií, tzn. rezervačný portál, pomocou ktorého by sa 

ubytovaný hostia v ubytovacích zariadeniach mohli prihlásiť na prehliadku pamiatok mesta.  

 

Následne p. Gurka informoval členov o prípravách podujatia EĽRO. Jednou z noviniek bude 

rozšírenie areálu až na ul. Dr. Alexandra. Uviedol, že v novom priestore vznikne historický trh, kde 

bude možné platiť kežmarským dukátom. Taktiež tam vznikne miesto na prezentáciu zahraničných 

partnerských miest. 

 

Počas nasledujúcej diskusie členovia rozoberali tieto témy: 

 

 Krvavé dejiny   

- hranie predstavenie aj po skončení podujatia EĽRO 

            - p. Cintulová členom komisie ozrejmila, že v minulosti to už vyskúšali ale nemalo to   

               požadovaný efekt 

 

 Ankety  

- p. Gantnerová podotkla, že je možné ich robiť aj cez odkaz pre starostu, ktorý je    

   umiestnený na webovej stránke mesta Kežmarok 

- p. Šlosárová podotkla, že majú záujem urobiť nielen elektronickú ale aj písomnú anketu      

 

 Konferencia o folklóre  

- konferencia by sa mala konať 10. júla 2020, pričom  ide o návrh združenia Euroregiónu  

       - súčasťou konferencie by mal byť leták Folklórna cesta, ktorý členovia komisie zhodnotili  

         ako zaujímavý produkt, ktorý by sa v dnešnej  dobe určite uchytil 



4. Informácia o rozpočte na rok 2020 

 

S rozpočtom na rok 2020 oboznámila členov komisie p. Šlosárová.  V krátkosti členom komisie 

priblížila niektoré položky rozpočtu a to: 

 

 Knihy ......................................................................................................................... 2 400,- € 

- v pláne je zakúpenie knihy Čarovný Spiš 

 

 Digitalizácia festivalu EĽRO ................................................................................... 5 500,- € 

- v pláne je príprava 360 stupňového videa a vytvorenie stánku, kde si návštevníci podujatia 

budú môcť atmosféru festivalu pozrieť za pomoci 3D okuliarov 

- tie sa následne plánuje využívať na výstavách a konferenciách na prezentáciu podujatia 

EĽRO a mesta Kežmarok 

 

 Leták Pamätné tabule v KK  ....................................................................................... 400,- € 

- v spolupráci s p. Chomom pripravujú produkt, ktorý bude mapovať všetky pamätné tabule 

v meste Kežmarok 

- p. Choma by bol ochotný uskutočňovať pre záujemcom aj exkurziu na miesta, kde sú 

umiestnené pamätné tabule 

 

Následne členovia komisie diskutovali o týchto témach: 

 

 Dotlač propagačných materiálov 

- potreba dotlače vychádza z požiadaviek Kežmarskej informačnej kancelárie 

- je potrebné dotlačiť letáky, ktoré sa distribuujú na výstavách a tiež trhacie mapy  

 

 Cechové tabule 

- p. Bodnárová ozrejmila, že na projekte pracovalo oddelenie projektov, pričom projekt 

zlyhal na rozhodnutí Pamiatkového úradu, ktorý nesúhlasil s umiestňovaním ďalších tabúľ 

- navrhla umiestniť na objekty tabuľku s QR kódom, ktorý by po nasnímaní presmeroval 

záujemcu na stránku, kde sa dozvie informácie o predmetnej cechovej tabuli 

- p. Gantnerová podotkla, že celý projekt by chcela ukončiť tak, aby mal význam a aby 

ľudia vedeli čo jednotlivé cechové tabule znamenajú 

 

 Kniha Čarovný Spiš 

- kniha je už v tlači a mala by byť hotová do konca mesiaca 

- bude obsahovať fotografie z mesta Kežmarok 

 

 Otvorenie letnej turistickej sezóny 

- v sume 600,- €, ktorá je v rozpočte je zahrnutá tlač plagátov 

- na podporu podujatia sú vyčlenené ďalšie finančné prostriedky 

- p. Cintulová informovala členom komisie, že otvorenie letnej turistickej sezóny je 

naplánované na 03. 05. 2020  

- v rámci diskusie sa p. Šlosárova a p. Cintulová dohodli na ďalšej spolupráci pred 

otvorením letnej turistickej sezóny 

 



 Prekrývanie kultúrnych podujatí 

- p. Kollár ozrejmil, že na stránke mesta Kežmarok je kalendár podujatí na celý rok, ktorý 

priebežne dopĺňajú, no nevedia ovplyvniť ak súkromná osoba robí podujatie v čase ako aj 

mesto 

 

 Banery 

- p. Bodnárová informovala členov komisie o zastrešení reprintu Letákov Tipy na výlet cez 

organizáciu OOCR 

- v rámci tvorby banerov na podujatie EĽRO navrhla p. Gantnerová, aby sa p. Šlosárová 

spojila s p. Bodnárovou, nakoľko ako OOCR majú väčší záber, kde môžu banery umiestniť 

 

 Reklama v printových médiách 

- k danému bodu p. Šlosárová predniesla záujem osloviť časopisy Nový čas a Slovenka 

- v rámci propagácie podujatia EĽRa majú dohodnutú 3 mesačnú propagáciu s časopisom 

Kam do mesta 

- využili tiež časopis LÍNIA, kde na zadnej strane spropagovali podujatie EĽRO 

- cena za propagáciu v časopise bola 350,- € 

 

 Virtuálna reklama 

- ide o reklamu na stránkach ako Facebook, Instagram či Google 

 

 Informačné tabule 

- členovia komisie sa zaoberali návrhom vytvoriť jednu veľkú informačnú tabuľu, do ktorej 

by bolo možné vyvesiť všetky oznámenia o plánovaných podujatiach 

- zhodli sa, že je potrebné zapojiť do toho aj p. Kelbelovú 

 

 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami 

- p. Gurka podotkol, že pri tvorbe rozpočtu bola istá vízia prezentovaná p. primátorovi, 

ktorý sa s ňou stotožnil 

- p. Bodnárová by bola rada ak by v rámci partnerských miest vedeli propagovať tiež 

organizáciu OOCR, nakoľko účasť na klasických výstavách a veľtrhoch je pre nich 

v súčasnej dobe čoraz drahšia 

- predstavou p. Gantnerovej je vytvorenie produktu a pracovnej skupiny, ktorá sa bude 

produktom zaoberať a prezentovať ho v zahraničných partnerských mestách 

 

 

5. Záver 

 

Členovia komisie sa v krátkosti venovali aj nasledujúcim bodom: 

 

 Rekonštrukcia vnútrobloku Sever 

- potreba zvýšiť informovanosť občanov s danou rekonštrukciou z dôvodu častých otázok 

týkajúcich sa rekonštrukčných prác 

 

 



 Problém s parkovaním na sídlisku Sever počas rekonštrukcie 

- návrh požiadať Mestskú políciu o častejší monitoring danej zóny 

 

 Tvorba nového PHSR 

- p. Gurka ozrejmil, že danou problematikou sa zaoberá p. Jela Bednárová, prednostka 

úradu 

 

 Krížová cesta 

- je zatiaľ v rovine občianskej iniciatívy 

- našlo sa miesto kde by mohla stáť, ktoré je v súlade s územným plánom 

- je potrebná prevaha všeobecného záujmu na jej realizáciu 

 

 Historický cintorín 

- danou témou sa zaoberá hlavný kontrolór mesta 

- p. Gantnerová navrhla vytvoriť nadáciu, ktorá by sa o historické hroby starala a ktorej by 

vedeli poskytnúť aj finančné prostriedky 

 

Na záver zasadnutia p. Gantnerová podotkla, že skôr sú dôležité výsledky komisie ako počet je 

zasadnutí a poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Janka Gantnerová v. r.     Veronika Klukošovská 

   predsedníčka komisie         zapisovateľka 

 

 

 

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. Gabriela Bodnárová  

- Ing. Zuzana Šlosárová 

 


