
 

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. 09. 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 

   Milan Kaprál 

   Mgr. Erika Cintulová 

   Marek Kollár  

   Stanislav Čajka 

   Ing. Gabriela Bodnárová 

    

 

Ospravedlnení: PhDr. Eleonóra Baráthová 

Marián Benko  

 

 

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie 

3. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 

4. Rôzne 

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 

 

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

 

 

 



3. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 

  

 Návštevnosť Kežmarskej informačnej agentúry podľa p. Kollára klesla v tomto roku o 30%, 

pričom pokles zaznamenali najmä u zahraničných turistov. Tí, ktorí Kežmarskú informačnú 

agentúra navštívili sa zaujímali hlavne o menej známe miesta, ktoré sa dajú navštíviť.  

 

 V rámci kežmarského múzea p. Cintulová uviedla, že došlo k poklesu tržieb oproti 

minulému roku. Celkovo od začiatku roka zorganizovali 18 akcií a 11 akcií museli zrušiť. 

 

 O vyhodnotení letnej turistickej sezóny v rámci OOCR Tatry-Spiš-Pieniny v krátkosti 

informovala p. Bodnárová. Podľa dostupných štatistík v rámci Červeného Kláštora po 1-krát 

v histórii múzeum navštívilo viac slovenských ako poľských návštevníkov. V rámci návštevnosti 

zaznamenali zhruba 1% pokles. Obavy majú podnikatelia najmä z jesennej sezóny, nakoľko kvôli 

pandémii COVID-19 dochádza k rušenie škôl v prírode.  V Bachledovej doline zaznamenali zhruba 

30% pokles návštevnosti.  

 

 P. Čajka uviedol, že v rámci ich ranča limitovali počet ubytovaní, no v tejto sezóne 

zaznamenali vysoký záujem o agroturistiku. 

 

 O ubytovaní v gastropevádzkach oboznámila členov komisie p. Gantnerová. Podotkla, že 

v rámci Hotelu Club mali v mesiaci júl obsadenosť zhruba 27% a v mesiaci august 35%. 

Gastroprevádzky napriek aktuálnej situácii fungujú naplno, hoci majú zvýšené náklady na 

dezinfekciu.   

 

Počas diskusie sa členovia komisia v krátkosti venovali aj týmto témam: 

 

 Akcie v meste počas leta  

- členovia komisie ocenili akcie, ktoré sa konali počas leta v meste ako napr. kino v záhrade 

MsKS, otvorenie čitárne v rámci mestskej knižnice atď. 

 Letné kúpalisko 

     - v tomto roku zaznamenalo vyššie tržby ako počas minulého roku 

 Predaj dukátov k príležitosti 30. ročníka EĽRO  

      - na budúci rok sa plánuje vydanie  2. série, ktorá bude mať zberateľskú hodnotu 

 Prenocovanie turistov v meste Kežmarok 

     - členovia komisie navrhli vytvoriť zaujímavý produkt, ktorý by motivoval návštevníkov   

        v meste prenocovať 

     - p. Bodnárová navrhla vytvoriť krátky spot, ktorý by predstavil návštevníkom mesta, čo môžu  

       v meste zažiť napr. počas 3 dní 

     - tento návrh p. Ganterová požiadala p. Gurku prerokovať priamo s p. Otom Vojtičkom  

        v rámci KTV 

 

Na záver diskusie p. Gantnerová zhrnula vyhodnotenie letnej turistickej sezóny aj napriek aktuálnej 

situácie ako pozitívne. Výstupy z tejto diskusie navrhla použiť na tvorbu marketingovej stratégie 

pre budúci rok.  

 



4. Rôzne 

 

V danom bode v krátkosti p. Gurka oboznámil členov komisie s čerpaním rozpočtu. 

 

 Spolupráca s podnikateľmi – komunikačný portál – zostatok 900,- € 

        - cieľom je vytvorenie programu, ktorý by slúžil pre subjekty v cestovnom ruchu na vzájomné  

          informovanie sa napr. o pripravovaných aktivitách, podujatiach atď.  

 Marketingová stratégia – zostatok 2 500,- € 

 Propagačné materiály – zostatok 11 350,- € 

        - návrh aby p. Kollár spísal požiadavku na materiály, ktoré je potrebné dotlačiť 

 Webová stránka mesta  

- financie slúžia na poplatky za doménu Royal Towns a stránku mesta Kežmarok 

 Partnerské mestá 

       - v rámci diskusie k danej téme navrhla p. Gantnerová v spolupráci so sekretariátom primátora  

          mesta Kežmarok napísať partnerským mestám list, ktorého cieľom by bolo obnovenie  

          vzájomných vzťahov a získanie aktuálnych kontaktov 

 

V rámci rozpočtu požiadala následne p. Gantnerová členov komisie, aby prehodnotili čo je 

potrebné zahrnúť do rozpočtu na budúci rok. Zároveň ich požiadala, aby svoje návrhy týkajúce sa 

vytvorenia krátkeho spotu o meste Kežmarok adresovali priamo p. Gurkovi. 

 

5. Záver 

 

Na záver zasadnutia predsedníčka komisie poďakovala prítomným za ich účasť a ukončila 

zasadnutie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Janka Gantnerová v. r.     Veronika Klukošovská 

   predsedníčka komisie         zapisovateľka 

 

 

 

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. Gabriela Bodnárová  

 


