
 

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 

23. 06. 2020 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  

Milan Kaprál 

   PhDr. Eleonóra Baráthová 

   Stanislav Čajka 

 

Ospravedlnení: PhDr. Andrej Zreľak 

 

Hostia:  Ing. Gabriela Bodnárová 

   Mgr. Ondrej Miškovič 

   Mgr. Martin Krasuľa 

 

 

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie 

3. Informácia o príprave na letnú turistickú sezónu – Marek Kollár 

4. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 – Ing. Karol Gurka 

5. Rôzne 

6. 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 

 

Členovia komisie odsúhlasili zápisnicu z posledného zasadnutia komisie.  

 

Na začiatku zasadnutia informovala predsedníčka komisie prítomných o prizvaní zakladateľov 

Občianskeho združenia Nezdolný vrch na dnešné rokovanie komisie nakoľko sú autormi 

zaujímavého projektu a bola by rada ak by ho dnes odprezentovali osobne.  Podotkla, že na 

minulom MsZ bola zrušené komisia pre prípravu osláv k 750. výročiu udelenia mestských práv 

a požiadala, aby boli zo stránky mesta stiahnuté informácie o konaní týchto osláv.  

 

Ďalšou témou, ktorou sa členovia komisie zaoberali bolo otvorenie letného kúpaliska. Podľa                   

p. Gurku jeho otvorenie ovplyvňuje najmä počasie a hygienické opatrenia súvisiace s pandémiou 

COVID-19. Letné kúpalisko je v správe VPS mesta Kežmarok a  kvôli pandémii COVID-19 bude 

strata z jeho prevádzky určite vyššia ako za minulé roky.  

 

Následne p. Gantnerová v krátkosti informovala prítomných členov komisie o požiadavke                      

p. Oravcovej na spracovanie niekoľkých záberov z dnešného rokovania pre potreby KTV k téme 

ako pomôcť cestovnému ruchu a podnikateľským subjektom v meste Kežmarok. Tejto téme sa 

podľa jej názoru treba venovať s vysokou profesionalitou.  

 

 

3. Informácia o príprave na letnú turistickú sezónu – Marek Kollár 

 

K danému bodu informoval p. Kollár členov komisie o aktivite zameranej na zisťovanie dôvodov, 

prečo chcú turisti tráviť dovolenku v tomto roku práve na Slovensku.  Navrhol, aby 

prevádzkovatelia ubytovacích zariadení a reštaurácia, doniesli svoje propagačné materiáli                          

do Kežmarskej informačnej agentúry, aby ich mohli propagovať návštevníkom. Oboznámil členov 

komisie s pripravovanou aktivitou v rámci priestorov knižnice, kde by chceli na dvore vytvoriť 

čitáreň. Ďalšou plánovanou aktivitou je vytvorenie hry resp. súťaže, kde by vytipovali 5-6 miest, 

ktoré by ľudia navštívil, za ich návštevu by dostali pečiatku a na konci by sa vrátili do Kežmarskej 

informačnej agentúry, kde by mohli za nazbierané pečiatky získať odmenu napr. vo forme 

magnetky.  

 

V rámci diskusie navrhli členovia vytvoriť univerzálnu pečiatku pre mesto Kežmarok, ktorá by 

mohla byť v dnešnej dobe zberateľským artiklom. Taktiež navrhli, aby sa dukát vytvorený pri 

príležitosti 30. ročníku EĽRa začal predávať už tento rok.  

 

Následne p. Gantnerová oboznámila členov s iniciatívou mesta Kežmarok zapojiť do aktivít mesta 

CVČ , umeleckú školu ale aj mestské športové kluby. Členovia komisie navrhli vytvoriť pre tieto 

aktivity spoločné heslo, vďaka ktorému by si ich konanie ľudia pamätali. V rámci diskusie sa 

komisia zaoberala aj návrhom p. Miškoviča spracovať o plánovaných aktivitách tlačovú správu.  

 



Následne p. Bodnárová v krátkosti informovala členov komisie o pripravovanej infoceste 

novinárov, ktorá sa bude konať dňa 11.-12. 07. 2020 pod záštitou OOCR a MDaV SR, z ktorej 

budú spracované mediálne výstupy pre marketingovú podporu regiónu T-S-P. 

 

 

4. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 – Ing. Karol Gurka 

 

O zmenách rozpočtových kapitol, ktoré sa dotýkajú komisie informoval p. Gurka. Zhrnul, že došlo 

k zníženiu niektorých položiek od 10 % do 30%.  

 

Následne členov oboznámil s jednotlivými zmenami: 

- spolupráca s podnikateľmi – zníženie o 100,- € 

- marketingová stratégia – zníženie o 500,- € 

- mestské propagačné materiály – zníženie o 11 300,- € 

- webová stránka mesta – zníženie o 250,- € 

- vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami – zníženie o 9 500,- € 

- monografia mesta – položka zrušená pre rok 2020 

 

V rámci diskusie p. Gantnerová informovala členov, že z rozpočtu vypadla tiež položka týkajúca sa 

EĽRa a to konkrétne ubytovanie hostí. Ku konaniu 30. ročníka EĽRa následne p. Gurka podotkol, 

že sa presúva na budúci rok, pričom program zostane z časti zachovaný.  

 

 

5. Rôzne 

 

Členovia komisie sa  zaoberali projektom Jeruzalemský vrch, kde p. Gurka informoval prítomných, 

že daný projekt vznikol na základe informácií, že na dotknutom území amfiteátra bolo v minulosti 

keltské sídlo. Nakoľko mesto Kežmarok v súčasnosti disponuje asanačným rozhodnutím na 

amfiteáter, začalo sa s demontážou lavičiek v réžií Technických služieb Kežmarok. 

 

Následne navrhol členom komisie, aby ako komisia spracovali dokument týkajúci sa stratégie 

budúceho rozvoja centrálnej zóny mesta Kežmarok. 

 

O projekte občianskeho združenia Nezdolný vrch v krátkosti informoval prítomných p. Krasuľa, 

ktorý je členom združenia od roku 2016. Podotkol, že v rámci projektu ide o revitalizáciu 

oddychovej zóny na danom území. Prvotný plán ako by daná lokalita mohla vyzerať stroskotal na 

nevysporiadaných pozemkoch na danom území. V danej lokalite plánovali vytvoriť archeoparky 

resp. skanzeny, čo by podľa nich pomohlo cestovnému ruchu v meste Kežmarok. Myslí si, že pri 

aktuálne vykonávaných asanačných prácach by bolo možné urobiť už aj archeologický prieskum. 

Zhrnul, že po ukončení celého projekty by občianske združenie Nezdolný vrch bolo 

prevádzkovateľom objektov, ktoré by vznikla na danom území. 

 

Ako príklad takéhoto projektu uviedol p. Miškovič poľské mesto Muszynu, kde spojili aspekt 

starých archeologických výskumov s modernými prvkami.  Na záver diskusie k danému bodu 

navrhli členovia predložiť daný projekt primátorovi mesta ako podpornú aktivitu.  



Členovia komisie sa počas zasadnutia venovali aj týmto témam: 

 

 Podujatia na hrade 

- 11. 06. 2020 – Deň s folklórom – predstavenie kežmarských remeselníkov a ich výrobkov 

- 6. 8. 2020 – koncert Richarda Müllera, ktorý je v štádiu prípravy 

- premietanie filmov na nádvorí hradu v mesiacoch júl a august 

- koncerty a rozprávky na hrade 

 

Kniha Čarovný Spiš 

- kniha bola zakúpená a sú v nej uverejnené najkrajšie zábery mesta Kežmarok 

 

 Digitalizácia festivalu EĽRO 

- pripravené všetky podklady, čaká sa na dofinancovanie 

 

 Leták pamätné tabule 

- malo ísť o dotáciu cez Prešovský samosprávny kraj, kde sa čaká stále na vyjadrenie 

- termín podania žiadostí bol do 30. 06. 2020 

- grafiku spracuje p. Ondrej Miškovič 

 

 Leták tipy na výlety 

- rieši sa dotlač v slovenskom jazyku v rámci OOCR 

 

 Kultúra v meste 

- členovia sa zaoberali titulom Mesto kultúry, ktorý získala Stará Ľubovňa  

- navrhli, že ak na to existuje nejaký projekt, nech sa na to pozrie oddelenie projektov 

a verejného obstarávania 

 

 VZN č. 3/2020 o miestnych daniach 

- hovorí o pomoci podnikateľským subjektom v cestovnom ruchu znížením poplatku za 

letné terasy, propagáciu tovaru a služieb pred obchodmi a poplatku za prenosné pútač 

 

 VZN č. 4/2020 o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel 

- ide o vydávanie parkovacích kariet pre podnikateľské subjekty podnikajúce v oblasti 

ubytovacích služieb, ktoré sa nachádzajú v okolí ul. Starého trhu 

- pri vydávaní parkovacích kariet budú využité údaje za platenie poplatku za ubytovanie za 

rok 2019 

 

Počas diskusie p. Bodnárová oboznámila členov komisie o spolupráci OOCR s Ministerstvom 

dopravy a výstavby SR  na kampani na podporu menej navštevovaných mieste. Ďalšou aktivitou 

OOCR bola infocesta, kde chceli do mesta pritiahnuť blogerov.  V najbližšom čase plánujú 

stretnutie subjektov oblastných organizácii, ktoré by mohli spojiť so stretnutím informačných 

kancelárií. 

 



Následne P. Gantnerová informovala prítomných o stretnutí zástupcov cestovného ruchu 

s podpredsedom NR SR p. Milanom Laurenčík, na ktorom sa zúčastnila p. Holopová.                      

Na uvedenom stretnutí rokovali o opatreniach a pomoci v oblasti cestovného ruchu na základe 

čoho by mal do 30. 06. 2020 vzniknúť písomný materiál obsahujúci opatrenia v danej oblasti.  

 

O plánovanej zmene web. stránky mesta ako aj nápade rozbehnúť „nekroturizmus“, ktorý by 

prispel k propagácií známych osobností pochovaných na cintorínoch v Kežmarku v krátkosti na 

záver komisie informoval p. Miškovič. 

 

 

6. Záver 

Na záver zasadnutia poďakovala predsedníčka komisie prítomným a hosťom za ich účasť na 

zasadnutí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Janka Gantnerová v. r.     Veronika Klukošovská 

   predsedníčka komisie         zapisovateľka 

 

 

 

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. Gabriela Bodnárová  

- Ing. Zuzana Šlosárová 

 


