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ZÁPISNICA
z 19 . zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 30.01.2013
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Dodatok č.5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných
ocenení Košického samosprávneho kraja
Informácia o implementácii programu cezhraničnej spolupráce ENPI – HU – SK –
RO-UA – vyhodnotenie 3.výzvy
Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre Krajskú organizáciu
cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013
Informácia o realizácii projektu EHMK
Informácia o aktivitách CR na území Košického samosprávneho kraja
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č.1
Vyjadrenie:
Podpredseda KSK pán Emil Ďurovčík privítal prítomných členov komisie a hostí. Informoval
členov komisie, že predseda Komisie CR pán Furik sa z pracovných dôvodov nemohol
zúčastniť dnešného zasadnutia komisie. Pán Emil Ďurovčík skonštatoval, že komisia nie je
uznášaniaschopná.
Komisia nebola uznášaniaschopná.
/viď. prezenčná listina/

K bodu č.2
Vyjadrenie:
Pán Emil Ďurovčík predstavil členom komisie predložený materiál.
Prítomní členovia komisie berú na vedomie a odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený
materiál prerokovať a schváliť.

K bodu č.3
Vyjadrenie:
Pán Štefan Zachariáš predstavil členom komisie predložený materiál.

Prítomní členovia komisie berú na vedomie a odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený
materiál prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č.4
Vyjadrenie:
Ing. Toni Eftimov , výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj,
predstavil členom komisie predložený materiál. Pán Maté požiadal Ing. Eftimova, aby sa
predstavil. Požiadal Ing. Eftimova, aby aktivity neskĺzli do všeobecnej roviny, ale aby sme
naplnili plán konkrétnymi krokmi. Apeloval na všetkých nás, aby sme vyvíjali kroky na
prepojenie sever – juh, aby bol Košický kraj spojený s „okolitým svetom“. Zároveň
prezentoval svoj záujem o spoluprácu s krajskou organizáciou. Ing. Eftimov informoval, že
členmi krajskej organizácie môžu byť len oblastné organizácie a pán Máte sa môže zapájať
prostredníctvom spoločných aktivít OOCR a KOCR. Ing.Emil Ďurovčík informoval, že
prebiehajú rozhovory o spustení leteckej linky Košice - Londýn, Košice - Nemecko
a podpory linky Košice - Bratislava. Pán Maté vyjadril záujem o spoločné stretnutia komisií
cestovného ruchu mesta Košice a KSK. Ing. Staško sa informoval, či v rámci vyhlásenej
výzvy v rámci programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sú realizované nejaké
aktivity. Zároveň informoval, že sa pohli veci súvisiace s vydávaním víz pre ukrajinských
občanov.
Mgr. Ivan informoval o pripravovaných výzvach pre podnikateľov v CR.
Zároveň informoval, že od decembra 2012 je flexibilná vízová povinnosť pre Ukrajinských
občanov, ktorá umožňuje lepšie podmienky pre zriadenie víz.
Prítomní členovia komisie súhlasili s iniciovaním spoločného stretnutia Komisie cestovného
ruchu mesta Košice a Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce KSK.

Prítomní členovia komisie berú na vedomie a odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený
materiál prerokovať a schváliť.

K bodu č.5

Vyjadrenie:
Mgr. Gabriela Szabová predstavila členom komisie predložený materiál. Ing. Staško sa pýtal,
prečo medzi 13 TOP podujatiami sa nenachádza žiadna akcia zo Sobranecka, pretože aj oni
robia kvalitné podujatia. Zároveň ho zarazilo, že na mapách, ktoré sú v propagačnom
materiály Top menu 2013 sa nenachádza ani raz mesto Sobrance a mesto Gelnica. Obrátil sa
v tejto veci aj listom na KSK so žiadosťou o vysvetlenie. Zároveň sa pýtal, či bude vychádzať
aj nejaký mesačný bulletin s podujatiami, ktoré budú prebiehať počas roka. Mgr. Szabová
vysvetlila, že podujatia boli vyselektované z množstva podujatí v regióne. Zároveň
informovala, že program Terra Incognita pokračuje ďalej a v budúcnosti sa budú podujatia
rozširovať aj o ďalšie. V súvislosti s mapami v informačnom materiály Top menu 2013
informovala, že v mapách je zobrazený okruh s pamiatkami v okruhu cca 15 km. Ing.
Ďurovčík poznamenal, že ďalšie vydanie propagačného materiálu k podujatiam je potrebné
doplniť aj o Sobrance a okolie. Mgr. Szabová informovala, že informácie o podujatiach sú
distribuované elektronicky.
redakčnej rade, aby pravidelne informovala
Prítomní členovia komisie navrhujú
o podujatiach prostredníctvom magazínu KSK a župných novín, zároveň aby Odbor
kultúry a CR požiadal mesto Košice, aby distribuovali programové brožúry EHMK 2013 na
informačné centrá v Košickom samosprávnom kraji.

Prítomní členovia komisie berú na vedomie predložený materiál a odporúčajú Zastupiteľstvu
KSK prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č.6
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová informovala členov komisie o aktivitách Referátu CR v tomto období.
Prítomní členovia komisie berú na vedomie poskytnuté informácie.

K bodu č.7

Vyjadrenie:
Pán Bačo informoval, že v súvislosti s cestou II. triedy (prieťah obcou Bidovce) je potrebné
riešiť zlý stav vozovky. Občania obce Bidovce sa pýtajú, kedy bude vyriešený prieťah
obcou. Ing.Emil Ďurovčík informoval, že výzva bola vyhlásená ku koncu roku 2012. KSK má
pripravených 5 projektov a odporúča pánovi Bačovi, aby sa pozrel na Odbore dopravy KSK,

či sú tam zahrnutý. Pán Staško poďakoval pani Didykovej a jej kolektívu za organizačné
zabezpečenie medzinárodnej výstavy cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2013, ktorá sa
konala v Bratislave.
Prítomní členovia komisie odporúčajú Odboru dopravy KSK zaoberať sa stavom cesty prieťah obcou Bidovce a zároveň, aby odbor dopravy o tejto problematike informoval
komisiu CR a CzS KSK.
K boduč.8
Vyjadrenie:
Neuskutočnila sa žiadna diskusia.

K bodu č.9

Vyjadrenie:
Podpredseda KSK pán Emil Ďurovčík poďakoval členom komisie za účasť na zasadnutí
a zasadnutie ukončil.

............................................................
Alena Didyková
tajomník komisie

......................................................
Csaba Furik, v.r.
predseda komisie

