Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

31.01.2017
1914/2017/OKaCR - 3677
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 19. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa
31.01.2017

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja za rok 2016
3. Realizácia prvostupňovej kontroly slovenských žiadateľov v rámci projektu Fond
malých projektov na Košickom samosprávnom kraji
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Rôzne
7. Záver

K bodu č. 1

Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing.László K
privítal prítomných členov komisie na rokovaní
komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Predseda komisie predložil členom komisie navrhovaný program rokovania.
Členovia komisie program schválili. Ďalej predseda komisie CR a CzS na rokovaní komisie
privítal PhDr.Janu Kovácsovú, vedúcu odboru kultúry a cestovného ruchu.
Rokovania komisie CR a CzS sa zúčastnilo 13 členov komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná /viď. prezenčná listina/

Hlasovanie č. 1
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Ľubomír Hudák, Hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja predstavil členom
komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

13
13
0
0

Uznesenie č.1/2017
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Julianna Orbán Máté, riaditeľka Via Carpatia predstavila členom komisie predložený
materiál.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

13
13
0
0

Uznesenie č.2/2017
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj JUDr. Lenka Jurková Vargová informovala členov
komisie o aktivitách krajskej organizácie za uplynulé obdobie.

PhDr. Jana Kovácsová informovala prítomných členov o účasti KSK na veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour 2017, ktorý sa konal 26.-29.01.2017 v Inchebe Expo v Bratislave.
V spoločnej výstavnej expozícii KSK sa odprezentovali všetky regióny. Vyzdvihla
a poďakovala všetkým, ktorí pripravili a úspešne zvládli prezentáciu nášho kraja. Osobne
poďakovala pracovníčkam referátu cestovného ruchu a KOCR Košický kraj.

K bodu č.5
Vyjadrenie:
Poslanec Juraj Sobek videl v TV Markíza v relácií Teleráno prezentáciu KSK na veľtrhu
v Bratislave, veľmi sa mu páčila a vysoko hodnotil vizuál spoločnej výstavnej expozície
a profesionalitu ako bol odprezentovaný Košický kraj.
Pán podpredseda komisie Boleslav Lešo otvoril tému výchovy našej mladej generácie
v súvislosti s narastajúcim extrémizmom, spýtal sa či by nebolo vhodné, aby študenti
stredných škôl absolvovali v rámci výletov návštevy koncentračných táborov a pamätných
miest z II. svetovej vojny. Školy ani rodičia na to nemajú dostatok finančných zdrojov a preto
navrhol, či by náš odbor školstva nevedel po svojej linke / ministerstvo školstva /pomôcť
tieto finančné prostriedky nájsť.
Komisia poverila tajomníčku komisie pani Alenu Didykovú, aby o tomto návrhu osobne
informovala vedúceho odboru školstva pána Ing. Štefana Kandráča.

K bodu č.6

Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Lászlo Köteles sa poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na
rokovaní komisie.

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

.....................................................
Ing. László Köteles v.r.
predseda komisie

