
 

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 

19. 05. 2021 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ na  radnici (1. poschodie)  

 

 

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

   Ing. Karol Gurka 

   Mgr. Erika Cintulová 

   Marek Kollár  

   Stanislav Čajka 

   PhDr. Eleonóra Baráthová 

Marián Benko 

   PhDr. Andrej Zreľak 

  

Hostia:  PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič 

   Ing. Gabriela Bodnárová 

 

Ospravedlnený: Milan Kaprál 

   

 

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

Program: 

 

1.    Otvorenie (Gantnerová) 

2.    Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie 

3.    Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu za rok 2021 - Miškovič 

4.    Informácia o pripravenosti na LTS : Kollár, Bodnárová, Cintulová, Čajka, Gantnerová, 

5.    Koncepcia rozvoja CMZ - prepracovaná 

6.     Rôzne  

        - informácia o novej web stránke - Miškovič                   

7.     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. 

Predsedníčka komisie p. Gantnerová zároveň vyjadrila spokojnosť s odstránením výlepných plôch 

v meste a taktiež s opravou a vynovením výlepnej plochy pri miestnom trhovisku.  

 

 

3. Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu za rok 2021 – Miškovič 

 

O priebežnom čerpaní jednotlivých položiek rozpočtu v rámci oddelenia komunikácia a propagácie 

v krátkosti informoval p. Miškovič: 

 

 výroba infokanálov a magazínu v rámci KTV 

 uzatvorenie novej zmluvy s KTV na vysielací čas a produkciu infokanálov 

 zaobstaranie mediálnej steny do zasadacej miestnosti mestského úradu na 2. poschodí 

 nákup stojanov na nahrávanie videí, stabilizátora a setu čítačky na základe požiadavky KTV 

na používanie modernejších prostriedkov 

 zaobstaranie daru pre otca biskupa Jána Kuboša 

 aktualizácia mapy investícií 

 zakúpenie fotopascí na monitorovanie stavieb – umiestnenie v rámci reduty a kompostárne 

 propagačné materiály – balená pražená zrnková káva s logom mesta Kežmarok a zakúpenie 

propagačnej knihy Príbehy starých Spišiakov 

 

 

4. Informácia o pripravenosti na LTS: Kollár, Bodnárová, Cintulová, Čajka, Gantnerová 

 

Na úvod p. Gantnerová zhrnula, že v minulom roku sa do aktivít v rámci LTS zapojili aj mestské 

organizácie. Dnes už vedia povedať, že CVČ sa tohto roku nebude do daných aktivít zapájať                   

a to nielen z dôvodu personálnych otázok, ale aj pre obmedzené fungovanie počas pandémie 

COVID-19. 

 

Následne o pripravenosti na LTS v krátkosti informovali jednotlivý členovia komisie: 

 

p. Kollár 

Na LTS sú pripravený už od minulého roku, pričom čakajú už len na turistov. V spolupráci 

s knižnicou vytvorili čitáreň, ktorá obsahuje približne 6 500 kníh a miesto na sedenie. V rámci 

vonkajšieho priestoru knižnice plánujú urobiť sedenie s možnosťou občerstvenia, o ktorom rokujú 

so spoločnosťou Kávomaty. V čitárni chcú zároveň vytvoriť priestor na odovzdanie kníh, platní 

resp. časopisov v podobe mini trhu. Plánujú tiež návštevu okolitých informačných agentúrach 

s cieľom doplnenia propagačných materiálov o meste Kežmarok.  

 

p. Bodnárová 

V krátkosti oboznámila členom komisie s aktivitami OOCR: 

 realizácia projektu financovaného z peňazí Ministerstva financií, kde išlo o značenie 

v regióne Vlková-Vrbov-Abrahámovce a lokalita Tvarožná 



- cieľom značenie bolo vytvorenie lokalít, ktoré môžu ubytovaní hostia navštíviť v rámci 

nenáročných túr  

 zabezpečenie priestoru v printových médiách – články v 6 časopisoch ako Šarmantná žena, 

Rytmus života atď.  

 výber marketingovej kampane v lokálnej televízie  

 príprava náučných chodníkov v Ždiari a Malej Frankovej 

 oprava a preznačovanie cyklotrás – financované z Krajskej organizácie CR v sume                     

cca 9 000,- € 

 príprava nahrávok web. podstránok v rámci mesta Kežmarok  v slovenskom anglickom 

a poľskom jazyku 

 31. 07. 2021 – odvysielanie krátkeho dokumentu Cyklopotukly na RTVS2 a ČT2 

 príprava na infocesty 

 vydanie obrazovej publikácie Tatry-Spiš-Pieniny 

 

p. Cintulová 

 od 19. 04. 2021 – sprístupnenie hradu pre návštevníkov 

 15. 05. 2021 – Noc múzeí spojená s prednáškami 

 pokračovanie v projekte legendárium 

 spolupráca s OZ Sakumprásk – cieľom je prilákať rodiny s deťmi na vybrané hrady v rámci 

projektu Za pokladmi Slovenska  

 20. 06. 2021 – prednáška spojená s prezentáciou dňa kávy a čokolády 

 04. 07. 2021 – koncert dobovej hudby 

 koncerty: Adam Ďurica, Roma spirit festival, Štefan Štec & Fajta, Peter Bič Project 

 05. 08. 2021 – Richard Müller 

 01. 09. 2021 – Desmod 

 3 koncerty Zlatý vek gitary 

 premietanie filmov na nádvorí hradu 

 rozprávky na hrade 

 

p. Čajka 

- plánujú organizovať poobedie s koňmi pre deti v rámci víkendov 

 

p. Gurka 

- 10. – 12. 09. 2021 – príprava Poľovníckych dní spojených s jesennými predajnými trhmi 

 

Počas diskusie k príprave LTS požiadala p. Gantnerová o preverenie otváracích hodín kostolov 

a múzeí pre turistov.  V rámci prípravy autokina informoval p. Gurka o vybratí miesta pri 

gréckokatolíckom kostole. Zároveň členovia komisie navrhli vytvoriť opätovne kalendár podujatí 

a umiestniť ho na zadnú stranu Novín Kežmarok.  

 

 

 

 

 



5. koncepcia rozvoja CMZ – prepracovaná 

 

K danému bodu informovala p. Gantnreová členov o zapracovaní ich požiadaviek z minulého 

zasadnutia do predloženého materiálu. Následne p. Gurka podotkol, že ak bude vôľa zo strany 

vedenia mesta a MsZ schváliť tento program, bude dôležité, aby mali pripravený materiál na 

základe ktorého sa môžu začať pripravovať rozpočtové opatrenia na rok 2022. Vzhľadom na to, že 

mesto nemá útvar, ktorý by sa naplno venoval regionálnemu rozvoju, navrhol aby sa tomu 

v budúcnosti venovalo MsKS. 

 

V rámci diskusie p. Gantnerová oboznámila členov, že v nadväznosti na koncepciu rozvoja CMZ    

p. Gurka predložil aj návrhy marketingovej stratégie mesta Kežmarok na roky 2021-2023 spolu 

s komplexným programom rozvoja cestovného ruchu. Zároveň poukázala na to, že je potrebné, aby 

predkladané materiály spolu súviseli. Členovia komisie sa zhodli, že je potrebné vytvoriť analýzu 

predchádzajúceho obdobia a následne vypracovať program, ktorý bude v súlade s rozpočtom. 

Ďalšie požiadavky, ktoré vyplynuli z diskusie požiadala p. Cintulová zapracovať do predloženého 

materiálu.  

 

Na záver bodu p. Gantnerová oboznámila členov o pláne stretnúť sa s primátorom mesta 

Kežmarok, predstaviť mu daný dokument a zistiť či sa uberá správnym smerom.  

 

 

6. Rôzne – informácia o novej web. stránke – Miškovič 

 

Pri tvorbe novej web. stránky si určil štyri základné priority, pričom prvé tri vychádzajú 

z koncepcie mesta (moderný, dynamický, historický) a štvrtá priorita je aktuálnosť. 

 

 www.pietakezmarok.sk 

- obsahuje zoznam osobností mesta Kežmarok, smútočné oznámenia 

- možnosť pridávať spomienky, čo bude možné v budúcnosti použiť pri tvorbe monografie 

 

 www.msk.kezmarok.sk 

- stránka pre Mestský športový klub Kežmarok 

- nastavená tak, že to čo pridajú na web. stránku sa im zaktualizuje aj na Facebooku 

 

 www.korona.kezmarok.sk 

- stránka zaznamenala vysokú návštevnosť 

- občania tam nájdu zoznam odberných miest, pričom sa vedia aj priamo zaregistrovať na 

očkovanie, či si pozrieť covid automat 

 

 www.literarnykezmarok.sk 

- v rámci prípravy na dané podujatie zozbierali históriu literárneho Kežmarok a pridali na 

stránku už existujúce publikácie 

- do budúcna plánujú pridávať na stránku prozaické a poetické práce účastníkov daného 

podujatia 

 

http://www.pietakezmarok.sk/
http://www.msk.kezmarok.sk/
http://www.korona.kezmarok.sk/
http://www.literarnykezmarok.sk/


 www.elro.kezmarok.sk 

- stránka aktualizovaná na základe oceneného kalendára EĽRO 

- vytvorené miesto pre sponzorov 

- použité fotky z knihy Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha 

- do budúcna plánujú na stránke predstaviť aj remeselníkov 

 

 www.kezmarok.sk 

- ide o novú web. stránku mesta Kežmarok 

- novinkou je vyhľadávania životných situácií 

 

 www.visitkezmarok.sk 

- stránke bude obsahovať informácie o meste Kežmarok pre turistov, ako aj informácie 

o kultúrnych a spoločenských podujatiach 

- v rámci stránky pracujú s možnosťou spropagovať podnikateľov v meste ako napr. 

gastroprevádzky 

 

 

7. Záver 

 

 Na záver zasadnutia predsedníčka komisie poďakovala prítomným za zasadnutia a popriala im 

pekný 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 

 

http://www.elro.kezmarok.sk/
http://www.kezmarok.sk/
http://www.visitkezmarok.sk/

