Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

5.2.2019
02825/2019/OKaCR - 5572
Ing. Adriana Šebešová
email: adriana.sebesova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 042

ZÁPISNICA
zo 6. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 5.2.2019
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za rok 2018
3. Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov
(AER)
4. Kontrola plnenia požiadaviek z rokovaní komisie
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová privítala prítomných členov komisie na
rokovaní komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Následne
predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová predložila návrh programu rokovania komisie
a navrhla zmenu v programe a to výmenu bodov č.2 a č. 4.
Komisia s počtom prítomných 22 členov bola uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 1 /2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program rokovania 6.
zasadnutia komisie.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 22
Za: 22

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová informovala o plnení požiadaviek vo veci cyklotrás. V prípade
cyklotrasy z Michaloviec smerom na stredisko Biela hora informovala, že kvôli zlým
poveternostným podmienkam nebolo možné vykonať fyzickú kontrolu stavu povrchu tejto
komunikácie. Ďalej uviedla, že uvedená cesta je miestnou komunikáciou v katastroch mesta
Michalovce a Vinné a v koridore tejto komunikácie je vyznačená cykloturistická trasa č.
5716. Vysprávku výtlkov na tejto ceste má Mesto Michalovce vo svojich zámeroch. Ďalej
informovala, že vo veci cyklotrasy v katastri obce Michaľany kvôli zlým poveternostným
podmienkam tiež nebolo možné vykonať fyzickú obhliadku, ale komunikovala s pánom
starostom a dohodli sa na spoločnom stretnutí v priebehu marca, kde bude celý problém
prediskutovaný aj s obhliadkou v teréne.
Ďalej odovzdala slovo výkonnej riaditeľke krajskej organizácie cestovného ruchu (ďalej
KOCR) Košice Región Turizmus JUDr. Lenke Vargovej Jurkovej, ktorá na požiadanie členov
komisie predkladala informácie k financovaniu a aktivitám krajskej organizácie cestovného
ruchu. Do diskusie sa zapojili najmä Ing. Vladimír Seman, p. Nataša Vjesztová, p. Milan
Potocký, PaedDr. Jana Skokanová, Bc. Juraj Seman, Viliam Zahorčák, Gejza Sačko, Ing.
Karol Pataky a Ing. Ľubomír Hudák. V pomerne rozsiahlej diskusii sa vyjadrovalo hlavne
k týmto témam:
- nespokojnosť so zaslaným vyčíslením mediálneho dopadu projektu „Pieskové
kráľovstvo“. Mediálny dopad projektu bol Ing. Vladimírom Semanom označený za
vyfabulovaný, vyjadril pochybnosti o použitej metodike, ku ktorej by sa mohla
vyjadriť aj odborná verejnosť. Reakcia KOCR: je potrebné mediálny dopad
vyhodnocovať, spôsob bol konzultovaný, cieľom je nekupovať predražený mediálny
priestor, ale využívať aj iné formy, napr. tlačové konferencie na prilákanie novinárov
a zvýšenie záujmu o destináciu. (v diskusii ďalej: Ing. Vladimír Seman, RNDr. Martin
Smrčo, Ing. Karol Pataky, Gejza Sačko, JUDr. Lenka Vargová Jurková),
- výber tém komunikovaných z úrovne KOCR a používaných nástrojov financovaných
z verejných zdrojov, bol v diskusii označený ako netransparentný, nedostačujúci a bez
kritérií. Reakcia KOCR : nie je problém všetky informácie sprístupniť, všetko zapadá
do širších konceptov; bola daná ponuka na spoluprácu pre členov komisie: (Ing.
Vladimír Seman, Nataša Vjesztová, PaedDr. Jana Skokanová, JUDr. Lenka Vargová
Jurková ),
- diskutovalo sa postavenie KSK ako najsilnejšieho člena v rozhodovacom procese
KOCR, a to aj v súvislosti s výškou príspevku KSK v porovnaní s výškou členských
príspevkov OOCR, bola nastolená otázka, či KOCR venuje dostatočnú pozornosť
všetkým častiam kraja, alebo len členom KOCR. V reakcii boli uvedené príklady
špeciálnych expresov do viacerých častí regiónu, že členom OOCR či pozorovateľom
KOCR sa môžu stať aj ďalšie subjekty, bola spomenutá aj iná širšia komunikácia,
produkty a pod. (Milan Potocký, Nataša Vjesztová, Viliam Zahorčák, JUDr. Lenka
Vargová Jurková),
- nastolená bola otázka týkajúca sa prezentácie regiónu na podujatiach európskeho
významu apod. Reakcia KOCR: mapujú sa aj zahraničné trhy a podujatia (napr. Tel
Aviv) a pod. (Ing. Vladimír Seman, JUDr. Lenka Vargová Jurková),
- podpora udržateľných aktivít Pieskové kráľovstvo verzus pomník Irmy Sztarayovej
a iniciovanie aktivít (start-upov), ktoré budú schopné sa po čase samé financovať, bol
vznesený aj návrh na odstupňovanie finančnej podpory podujatiam, aby neboli závislé
na dotáciách a preukázali tak istú životaschopnosť a udržateľnosť, bola vznesená
požiadavka, nech členovia komisie predložia aj iné návrhy (Ing. Vladimír Seman,
RNDr. Martin Smrčo, Milan Potocký, Ing. Karol Pataky, MVDr. Boleslav Lešo),

-

-

-

-

-

mapovanie konkurenčných kampaní , napr. WOW HUNGARY, možnosť
publikovania v National Geographic atď. – reakcia KOCR: áno, konkurenčné
kampane sa mapujú, avšak rozpočty na takéto aktivity vrátane publikovania
v renomovaných časopisoch sú finančne veľmi náročné (Bc. Juraj Seman, JUDr.
Lenka Vargová Jurková),
požiadavka na konkrétnejší popis aktivít realizovaných KOCR v rámci MS v ľadovom
hokeji – informácia z KOCR o aktivitách: kráľovské lóže, 1 – denné výlety,
interaktívne kampane a pod. (Milan Potocký, JUDr. Lenka Vargová Jurková, PaedDr.
Jana Skokanová),
poradenstvo KOCR vo veci čerpania EÚ zdrojov pre obce či iné subjekty a zameranie
sa na väčšie investície v porovnaní s menším jednorázovými aktivitami – reakcia
KOCR: implementujeme 2 projekty, poradenstvo je realizované Úradom KSK (Milan
Potocký, JUDr. Lenka Vargová Jurková),
finančné krytie pripravovanej promenády na Zemplínskej šírave – reakcie KOCR: je
nastavené postupné financovanie, na súčasný návrh je finančné krytie postačujúce
(Milan Potocký, JUDr. Lenka Vargová Jurková),
možnosť vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude na odbornej báze spolupracovať
s KOCR pri návrhu kampaní – návrh zamietnutý (Milan Potocký, PaedDr. Jana
Skokanová, Ing. Vladimír Seman, Ing. Ľubomír Hudák, Gejza Sačko).

Ku koncu diskusie bol Bc. Jurajom Semanom predložený procedurálny návrh na jej
ukončenie. Diskusia nebola ukončená bezprostredne po návrhu, ale až po prediskutovaní
ďalších predtým už vyššie popísaných tém.
Vznesené požiadavky:
- z úrovne KOCR predložiť kritéria, na základe ktorých sa vyberajú témy, ktoré sa budú
komunikovať (Nataša Vjesztová)
- z úrovne KOCR predložiť sadzobník televízie Markíza (Ing. Vladimír Seman)
K bodu č. 2
Vyjadrenie
Hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák predstavil predkladaný materiál.
Do diskusie sa zapojili Bc. Juraj Seman, PaedDr. Jana Skokanová a Ing. Ľubomír Hudák.
V diskusii sa vyjadrovalo k trestnému oznámeniu na KC Medzibodrožia a Južného Zemplína,
nezverejňovanie VO v zmysle smernice Úradu KSK o verejnom obstarávaní a motivačným
odmenám pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.
V prípade trestného oznámenia Ing. Ľubomír Hudák vysvetlil, že orgánmi činnými v trestnom
konaní bola vyžiadaná súčinnosť bývalého zamestnanca a nemá informáciu o presnom znení
§ tohto skutku. Ďalej informoval, že smernica Úradu KSK o verejnom obstarávaní je
podpísaná štatutárom KSK a nevie sa k nej vyjadriť. Predsedníčka komisie PaedDr. Jana
Skokanová skonštatovala, že pridelenie odmien je v kompetencii štatutára organizácie. JUDr.
Boris Bilčak doplnil, že toto nie je téma do hodnotiacej správy. Ing. Ľubomír Hudák poukázal
na existenciu kolektívnej zmluvy a skutočnosť, že hlavný kontrolór sa zodpovedá
zastupiteľstvu.
Uznesenie č. 2/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a zobrať na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra KSK za rok 2018“ podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 22
Za: 22

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie
Mgr. Lenka Kožárová predstavila predkladaný materiál.
Do diskusie sa zapojili Ing. Vladimír Seman, PaedDr. Jana Skokanová, Nataša Vjesztová.
Predmetom diskusie bol prístup k informáciám a výzvam vyhláseným týmto združením. Mgr.
Lenka Kožárová informovala, že ako člen budeme mať prístup k exkluzívnym informáciám,
ktoré budú distribuované prostredníctvom Oddelenia pre európske záležitosti na Úrade KSK
a našim zastúpením v Bruseli.
Uznesenie č. 3/2019 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a schváliť materiál „Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia
európskych regiónov (AER)“ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 22
Za: 22

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
MVDr. Boleslav Lešo pozval prítomných na slávnostné sprístupnenie pomníka Irmy
Sztarayovej, ktoré sa bude konať 5.5.2019 v Sobranciach. Bc. Juraj Seman informoval a dal
do pozornosti aktivity OZ Čierne diery, ktoré mapuje technické pamiatky na Slovensku. P.
Milan Potocký sa informoval, či Úrad KSK má marketingovú stratégiu ako propagovať KSK
a aktivity v kraji. Ing. Vladimír Seman informoval, že existuje koncept premiérového
hodinového vysielania a v prípade záujmu pošle podrobnejšie informácie. JUDr. Boris Bilčák
informoval, že sa pripravuje návrh komunikácie KSK. Mgr. Marián Ivan sa informoval, kedy
dôjde k výmene predsedu KOCR Košice Región Turizmus. JUDr. Lenka Vargová Jurková
informovala, že po výmenách orgánov v OOCR, ktoré vznikli po voľbách sa pristúpi aj
k zmene predsedu KOCR. Zároveň informovala, že disponuje generálnym súhlasom od
predsedu KOCR. Bc. Juraj Seman požiadal JUDr. Lenku Vargovú Jurkovú o preverenie
koľko by stála prezentácia v National Geographic.
K bodu č. 6
Neuskutočnila sa.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie pani PaedDr. Jana Skokanová sa poďakovala členom komisie za
aktívnu účasť na rokovaní komisie.

...................................................
Ing. Adriana Šebešová
tajomník komisie

.....................................................
PaedDr. Jana Skokanová
predsedníčka komisie

