
 

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 

11. 10. 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 

 

Ospravedlnený: Milan Kaprál 

Marián Benko 

   PhDr. Andrej Zreľak 

      

Hostia:  PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič 

   Ing. Gabriela Bodnárová 

   

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

2. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 

3. Diskusia o rozpočte a pláne prác na rok 2022 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

 

Na úvod zasadnutia p. Gantnerová privítala prítomných členov komisie a hostí na zasadnutí. Ako 

pozitívum zhodnotila, že noviny mesta Kežmarok sa dostávajú k občanov omnoho skôr ako 

v minulosti. Následne prítomní členovia komisie odsúhlasili zápisnicu z posledného rokovania 

komisie bez pripomienok.  

 

 

 

 



2. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 

 

Na úvod p. Cintulová informovala členov, že podľa štatistík počas letnej turistickej sezóny                

v roku 2021 navštívilo Múzeum v Kežmarku, expozíciu veteránov aj Múzeum bytovej politiky 

celkovo 31 508 návštevníkov. Samotné expozície Múzea v Kežmarku (hrad) za toto obdobie 

navštívilo spolu 25 919 návštevníkov. Skonštatovala, že oproti minulému roku 2020 pocítili mierny 

nárast návštevníkov. Informovala tiež o spolupráci na projekte Cyklotulky či prípravu TV projektu 

RTVS a ČT1 „Kam k nám?“. Napriek všetkým obavám letná turistická sezóna prebehla k ich 

spokojnosti. 

 

Počas roka plánujú ešte usporiadať koncert v rámci cyklu „Zlatý vek gitary“, rôzne workshopy či 

vianočné tvorivé dielne. Pripravujú tiež podklady k výzve Ministerstva kultúry, ktorá by mala byť 

zameraná na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou 

COVID-19. Uzávierka výzvy je 18. novembra 2021, pričom ich cieľom je v rámci výzvy dať do 

poriadku toalety, ktoré sú v súčasnosti v dezolátnom stave. Pracujú tiež na projektovej 

dokumentácií na obnovu meštianskeho domu na ul. Dr. Alexandra.  

 

O vyhodnotení letnej turistickej sezóny v Kežmarskej informačnej agentúre v krátkosti informoval 

p. Kollár. Čo sa týka zahraničných návštevníkoch zaznamenali pokles, pričom mierny nárast 

zaznamenali zase pri slovenských návštevníkoch. Počas sezóny evidovali niekoľko sťažností na 

otváracie hodiny niektorých historických pamiatok mesta Kežmarok. Zaznamenali tiež nárast 

telefonátov od návštevníkov, ktoré boli zamerané najmä na zistenie aktuálnych pandemických 

opatrení a ich vplyvu na možnosť navštíviť historické pamiatky mesta. 

 

Ako pozitívum vnímajú rozbehnutie sa čitárne a schválenie umiestnenia knižnej búdky pred 

priestormi Kežmarskej informačnej agentúry. V súčasnosti pracujú s návrhom vytvoriť vo svojich 

priestoroch miesto, kde by mohli prezentovať aj partnerské mestá. V spolupráci s p. Bodnárovou na 

budúci rok uvažujú o možnosti mestského hlásnika.  

 

V rámci OOCR o turistickej sezóne informovala p. Bodnárová. V rámci Legendária vytvorili 

v rámci Malej Frankovej náučný chodník, ktorý je postavený na QR kódoch rozmiestnených na 

danej  trase. Po nasnímaní týchto kódov budú návštevníci odkázaný na web. stránku, kde si môžu 

prečítať alebo vypočuť nahratý text. Podľa zistených informácií navštívilo tento chodník počas 

sezóny zhruba 2 000 návštevníkov. 

 

Ozrejmila, že letná turistická sezóna v rámci OOCR kopíruje situáciu v regióne. Výraznejší pokles 

návštevníkov zaznamenali v Pieninách, kde došlo k poklesu až o 45 %. Rovnako zaznamenali 

pokles záujmu o organizované zájazdy v meste Levoča, no na druhej strane zaznamenali nárast 

v skupine dôchodcov s deťmi, ktorý majú záujem aj o služby sprievodcu. Vzhľadom na skúsenosti 

s náučným chodníkom v Malej Frankovej na záver p. Bodnárová navrhla vytvoriť podobný náučný 

chodník aj v meste Kežmarok.  

 

Pozitívne letnú turistickú sezónu zhodnotil p. Čajka, ktorý zaznamenal zvýšený počet záujemcov 

o jazdu na koni. 

 



V krátkej diskusii sa členovia venovali aj témam ako Fest Street Food, možnosť presťahovať 

babičkinu truhlicu do priestorov bývalého Europaparku či koncepcii rozvoja centrálnej mestskej 

zóny. Skonštatovali, že letná turistická sezóna zaznamenala zlepšenie, no stále je citeľný dopad 

pandémie COVID-19.  

 

Zaujali tiež stanovisko k organizácii podujatia Fest Street Food, kde komisia regionálneho rozvoja, 

cestovného ruchu a propagácia vyjadrila výhrady k danému podujatiu, nakoľko nebolo 

rešpektované ich odporúčanie, aby pri organizácia tohto podujatia boli oslovený aj domáci 

prevádzkovatelia gastroprevádzok v meste Kežmarok.  

 

 

3. Diskusia o rozpočte a pláne prác na rok 2022 

 

O plánoch na rok 2022 v krátkosti informoval p. Gurka. Plánujú spustenie kampane v Kežmarskej 

informačnej agentúre v spolupráci s KTV, ktorej cieľom by bolo vytvorenie mini informačného 

centra pre občanov mesta. Bol by rád, ak by kampaň uviedla p. Gantnerová. 

 

V rámci partnerských miest intenzívne pracujú na obnove vzájomných kontaktov. Ako dobrý 

nápad vidí vytvorenie aleje partnerských miest, kde by každé partnerské mesto zasadilo vlastný 

strom.  V rámci spolupráce s Nowym Targom v mesiaci október odhalili pamätnú tabuľu a zasadili 

dub. S mestom Příbram spolupracujú na projekte Erasmu, v ktorom je zapojená Základná škola 

Grundschule. V spolupráci s mestom Hajdúszoboszló a Kupiškis umiestnili v partnerských mestách 

propagačné materiály mesta Kežmarok. Nakoľko je spolupráca s partnerskými mestami dosť 

náročná a občas  sa  termíny podujatí  v partnerských  mestách  termínovo krížia,  navrhol stanoviť 

ešte niekoho, kto by sa tomu mohol spolu  s viceprimátorom venovať.  

 

Poukázal tiež na to, že na budúci rok ich čaká tvorba PHSR na najbližšie obdobie a preto navrhol 

odkomunikovať  s primátorom výzvu pre predsedov jednotlivých  komisií na súčinnosť pri jeho 

tvorbe. Navrhol odkomunikovať  s členmi komisie ich  dochádzku  a aktivitu  v budúcom roku 

ktorý bude  pre komisiu práve z dôvodu  tvorby PHSR  náročný .  

 

Oboznámil členov komisie so získaním titulu Európske mesto športu 2022, kde na budúci rok 

plánujú aj v súvislosti s týmto titulom vytvoriť v meste rôzne aktivity zamerané na šport ako napr. 

odznak zdatnosti a  triatlon.  

 

Čo sa týka rozpočtu na rok 2022 podotkol, že požiadavka  je koncipovaná  podobne ako rozpočet 

na rok 2021. Zmeny sa týkajú položky komunikácia a propagácia s podnikateľmi mesta Kežmarok, 

kde finančné prostriedky budú presunuté na položku  tvorby  PHSR . 

Informoval, že  propagačný film  by mohol byť po  dohode s primátorom  financovaný  inak. Prvá 

časť daného filmu by mala byť predstavené p. Vojtičkom už v decembri tohto roku. Po stretnutí 

s primátorom mesta Kežmarok sa rozhodli vypustiť z rozpočtu mesta položku týkajúcu sa 

dokončenia  daného filmu. Radi by alokovali peniaze na jeho dokončenie z prostriedkov OOCR. 

Zároveň by na budúci rok chceli opätovne požiadať o finančné prostriedky aj z rozpočtu VÚC.  

 



Čo sa týka festivalu EĽRO získali z rozpočtu VÚC prostriedky na historický trh. Areál EĽRa by sa 

tým mal rozšíriť o ul. Dr. Alexandra a Kostolné námestie. Záujem prezentovať sa na historickom 

trhu vyjadrilo aj partnerské  mesto Příbram.  

 V nasledujúcej diskusia sa členovia komisie v krátkosti venovali aj týmto bodom: 

 

 dotlač propagačných materiálov - trhacie mapy a slovenský bedeker 

 rozpočet OOCR - návrh p. Bodnárovej zahrnúť doň obnovu informačných tabúľ v meste  

                            Kežmarok 

 návrh umiestniť v rámci Kežmarského hradu na vrchole hladomorne tabuľu s názvami 

Tatranských štítov 

 

 

4. Rôzne 

 

V danom bode členovia v krátkosti diskutovali o týchto témach 

 

 zaslanie propagačných materiálov partnerským mestám 

 zvýšený záujme o FB stránku mesta Kežmarok 

 získanie titulu Európske mesto športu 

 baner v smere od Huncoviec  

- návrh umiestniť naň informáciu, že mesto Kežmarok bude v roku 2022 Európskym 

mestom športu 

 umiestnenie sochy I. Thökölyho pred Kežmarský hradom  

     - slávnostné odhalenie dňa 19. novembra 2021 

 prezentácia podujatia EĽRO v St. Petersburg primátorom mesta Kežmarok 

 rozdávanie magnetiek, kde nájdu seniori najdôležitejšie informácie, ktoré ich ochránia pred 

podvodníkmi 

 krížová cesta na Jeruzalemskom vrchu 

 

5. Záver 

 

Na záver zasadnutia poďakovala predsedníčka komisie p. Gantnerová poďakovala prítomným 

členom a hosťom za účasť na komisii a popriala im pekný zvyšok dňa.  

 

  

  Ing. Janka Gantnerová     Veronika Klukošovská 

   predsedníčka komisie             zapisovateľka 

 

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. Gabriela Bodnárová  

- PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič 


