
 

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 

24. 06. 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  

      

Hostia:  Mgr. Vladimíra Barbuščáková 

   Ing. Gabriela Bodnárová 

 

Ospravedlnený: Milan Kaprál 

Stanislav Čajka 

PhDr. Eleonóra Baráthová 

Marián Benko 

   PhDr. Andrej Zreľak 

 

   

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

Program: 

 

1.    Otvorenie (Gantnerová) 

2.    Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie 

3.    Predstavenie novej vedúcej oddelenia kultúry, komunikácie a propagácie 

4.     Rôzne  

5.     Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Na úvod privítala predsedníčka komisie p. Gantnerová prítomných členov komisie a hostí na 

zasadnutí komisie. Zároveň privítala aj novú vedúcu oddelenia kultúry, propagácie a marketingu                   

p. Vladimíru Barbuščákovú.  

 

 

2. Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie 

 

Členovia komisie odsúhlasili zápisnicu z posledného rokovania komisie bez pripomienok.  



3. Predstavenie novej vedúcej oddelenia kultúry, komunikácie a propagácie 

 

V rámci daného bodu sa v krátkosti členom komisie a prítomným hosťom predstavila nová vedúca 

oddelenia kultúry, komunikácie a propagácie p. Vladimíra Barbuščáková. Jej hlavnou úlohou je 

prepojenie jednotlivých úsekov kultúry a propagácie mesta Kežmarok tak, aby bola zabezpečená 

vzájomná spolupráca. Zároveň sa bude snažiť obohatiť kultúru v meste Kežmarok tak, aby centrum 

mesta žilo. V rámci regionálneho a cestovného ruchu jej v meste chýbajú výlepné a informačné 

tabule, pričom podľa dostupných informácií sa informačné tabule už riešia v rámci oddelenia 

projektov.  

 

Počas diskusie sa komisia venovala aj týmto témam: 

 

 Tabuľa pri vstupe do mesta Kežmarok v smere od Popradu 

- členovia obdŕžali návrhy vytvorené p. Miškovičom, kde sa čaká aktuálne na grafickú úpravu  

- členovia komisie pripomienkovali najmä použitie emblému UNESCO a vyobrazenie 

dreveného artikulárneho kostola na predmetnej tabuli 

 

 Noviny Kežmarok 

- komisia sa venovala najmä termínu ich vydávania 

- p. Barbuščáková ozrejmila komisii, že uzávierka novín je vždy k 15. dňu v mesiaci 

- bola by rada, ak by si občania nachádzali noviny vo svojich schránkach vždy v 1. týždeň 

mesiaca 

- ozrejmila tiež, že väčšina obsahu novín je zdieľaná aj na sociálnych sieťach mesta Kežmarok 

 

 Kalendár podujatí 

- členom komisie chýba spoločný kalendár podujatí, v ktorom by boli zahrnuté nielen kultúrne 

ale aj športové podujatia 

- v rámci športovísk p. Barbuščáková podotkla, že o ich otváraní budú priebežne informovať 

na sociálnych sieťach 

 

 Informačné tabule 

- členovia komisie navrhli pozrieť sa na to v rámci rôznych projektov resp. zakúpiť LED 

obrazovku, ktorá by sa dala využiť aj počas festivalu EĽRO 

 

 Partnerské mestá 

- bude im zaslaný balíček s propagačnými materiálmi, pričom informácia o tejto aktivite sa 

objaví aj na stránke www.visitkezmarok.sk 

 

 Inventarizácia propagačných materiálov 

- v súčasnosti má mesto dostatok materiálov a na ich dotlači je vhodné spolupracovať s OOCR 

 

 Reklama pre TV Praha 

- rieši sa zostrih videa na 30 sekúnd 

 

 

http://www.visitkezmarok.sk/


 Festival za Euro 

    -  podujatie sa uskutoční dňa 10. 07. 2021 na nádvorí hradu 

 

 Gastro Festival  

- podujatie sa uskutoční v termíne od 06. 08. – 08. 08. 2021, pričom aktuálne sa pracuje na 

doplnení kultúrnych aktivít 

- k danej téme p. Gurka upozornil na VZN mesta Kežmarok, ktoré hovorí o tom, kedy sa môžu 

v meste konať trhy 

- ako dobré riešenie vidia členovia komisie možnosť odkomunikovať dané podujatie aj 

s prevádzkovateľmi gastroprevádzok v meste Kežmarok 

 

 

Následne v krátkosti p. Gantnerová ozrejmila p. Barbuščáková aj aktivity, ktoré komisia vykonáva 

nad svoj rámec: 

 

 Sympózium sôch spojené s evanjelickou cirkvou  

-  projekt je komplikovaný najmä z hľadiska majetkového vysporiadania a financií 

 Krížová cesta  

- získaných 2 000,- € na daný projekt 

- p. Gurka informoval členov komisie o plánovanom stretnutí k danému projektu, ktoré sa 

uskutoční dňa  28. 06. 2021   

 Reštruktualizácia resp. obnova amfiteátra  

- možnosť expozície keltského hradiska 

 Vyhliadkova veža 

 Obnova historických hrobov 

 

O aktivitách OOCR, ktoré sa priamo dotýkajú mesta v krátkosti informovala p. Bodnárová. 

Podotkla, že jednou z takýchto aktivít je aj vydanie novej knihy, ktorú mesto obdrží ako člen 

OOCR. Ako OOCR tiež disponujú množstvom textov, ktoré sú v cudzom jazyku a plánujú ich 

spracovať ako audionahrávku s cieľom priblížiť pamiatky aj ľuďom s rôznym hendikepom. 

Zároveň si platia aj vizuálnu reklamu v nitrianskej a trnavskej televízii formou krátkych spotoch. 

Radi by naďalej udržiavali vzájomnú spoluprácu pri zdieľaní článkov resp. aktivít mesta Kežmarok  

a aktivít OOCR v rámci novín Kežmarok, ktorá doteraz prebiehala v spolupráci s p. Miškovičom.  

 

 

4. Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne p. Gantnerová informovala v krátkosti o stretnutí s primátorom mesta 

Kežmarok k téme koncepcie rozvoja centrálnej mestskej zóny. Na základe daného stretnutia by 

chcela urobiť stretnutie s prevádzkovateľmi gastroprevádzok v centre mesta, ktorého cieľom by 

bolo zistiť ako vnímajú daný koncept práve oni. Oboznámila členov komisie tiež o svojej účasti na 

rokovaní so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby JUDr. Katarínou Brunckovou, 

PhD., kde spomenuli aj gro problematiky rozvoja cestovného ruchu, a to rozvoj ciest 

a infraštruktúry.  

 



V rámci snahy zatraktívniť mesto Kežmarok turistom navrhla propagovať viac cyhlochodníky ale 

aj železničnú stanicu, ktorá je historickou budovou.  

 

Počas nasledujúcej diskusie členovia komisie prejavili záujem aj o tieto témy: 

 Cyklochodník a dôvody prečo nie je dokončený 

 Pokračovanie publikácie Osobnosti II.  

 Film o meste Kežmarok – cieľom je 2-3 minútový trailer 

 Možnosť nočných prehliadok hradu 

 Starostlivosť o historicky významné hroby 

 Pamätné tabule v meste 

 Socha anjela pri vstupe do mesta Kežmarok – pripravený projekt u p. Kelbelovej, čaká sa 

na výzvu, do ktorej by sa mesto mohlo zapojiť 

 Podujatie Zamatové pokušenie – akcia organizované v rámci Múzea Kežmarok spojená 

s výstavou fotografií najstarších hotelov a reštaurácií v meste Kežmarok 

 Požiadavka Kežmarskej informačnej agentúry na knižnú búdku a umiestnenie zvona pred 

jej priestormi 

 Návrh premiestniť expozíciu Babičkina chyža do priestorov bývalého kníhkupectva na ul. 

Hlavné námestie 

 Prenájom stánkov na nádvorí hradu 

 

 

5. Záver 

 

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

príjemné prežitie leta.  

 

 

  

 

 

 

 

Ing. Janka Gantnerová v. r.     Veronika Klukošovská 

   predsedníčka komisie         zapisovateľka 

 

 

 

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. Gabriela Bodnárová  

- Mgr. Vladimíra Barbuščáková 

 


