Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:

9.6.2020
03122/2020/OKaCR-21515

Vybavuje:

Ing. Adriana Šebešová
email:
adriana.sebesova@vucke.sk
telefón: 055 7268 340
služobný mobil: 0918 766 042

ZÁPISNICA
z 15. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 9. 6. 2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 242 (1. poschodie).

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Informácia o činnosti Košice Región Turizmus (bod s plánu úloh)
Informácia o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným (bod s plánu úloh)
Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č.
1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady
za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2020
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020
Návrhy, podnety a požiadavky
Rôzne
Záver
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K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová po privítaní prítomných členov
komisie a hostí otvorila 15. rokovanie komisie. Následne prestavila nového člena komisie Ing.
Petra Sekeráka, ktorý zaujal miesto po p. Michalovi Padovi a vyzvala prítomných na prípadne
doplnenie navrhovaného programu. Zároveň informovala, že z rokovania komisie sa
vyhotovuje zvukový záznam. Z celkového počtu 25 členov komisie bolo prítomných 20
členov komisie, čo je nadpolovičná väčšina a komisia bola uznášaniaschopná, pristúpila
k hlasovaniu o programe.
Uznesenie č. 14/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program 15. rokovania
komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 20
Za: 20
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie: Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová informovala o plnení požiadaviek
z rokovania komisie dňa 4.2.2020, pričom v riešení zostáva požiadavka Ing. Vladimíra
Semana, ktorý žiadala stanovisko Úradu KSK vo veci hlavným kontrolórom prezentovaných
skutočností a odmietnutia prístupu ku dokladom.
K bodu č. 3:
Informácia o činnosti Košice Región Turizmus (bod s plánu úloh)
Vyjadrenie: Výkonná riaditeľka JUDr. Lenka Vargová Jurková odprezentovala aktuálny stav
realizácie programu Terra Incognita, podujatí a projektov podporených v rámci výzvy
s ohľadom na obmedzenia spôsobené koronavírusom. V rámci pripravovaných aktivít pre rok
2021 informovala o detskom cestovateľskom portáli, kde bude prezentovaná ponuka pre deti.
Ďalej informovala o prieskume o preferenciách návštevníkov na tohtoročnú letnú dovolenku
a o prieskume, ktorú robil Košice región Turizmus medzi podnikateľmi v cestovnom ruchu
v Košickom kraji zameranú na opatrenia a riešenie dopadov koronakrízy. Z tohto prieskumu
vyplynulo, že podnikatelia by najviac privítali pomoc s marketingom. Na záver predstavila
plánovanú destinačnú kampaň „Kraj sveta – Košický svetový kraj“ a výlety vlakom,
autobusom a individuálnou dopravou, ktoré by mali začať prebiehať od 19.6.2020.
Diskusia:
Ing. Vladimír Seman upozornil, že vzhľadom na nízky počet vyplnených dotazníkov pre
uvedený prieskum v kraji nie je možné považovať prieskum za reprezentatívny a odporučil
pre budúcnosť osloviť agentúru.
JUDr. Lenka Vargová Jurková reagovala, že prieskum si robili sami a prieskum im umožnil
získať aj iné užitočné dáta.
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MVDr. Boleslav Lešo poďakoval p. predsedníčke komisie za záujem o Sobranecký okres,
ktorý prejavila počas svojej cesty u nich. Zároveň poďakoval za pomoc poskytovanú Beňatine.
RNDr. Martin Smrčo ocenil pripravovanú kampaň „kraj sveta“.
P. Gejza Sačko poznamenal, že vidno posun v činnosti krajskej organizácie od jej vzniku.
P. Nataša Vjesztová upozornila, že cestovné kancelárie riešia aj outcomingový a incomingový
cestovný ruch a zamestnávajú veľa ľudí a prezentované video môže byť chápané ako neférová
kampaň, keďže hovorí „nechoď von – zostaň doma“. Navrhla to znova prehodnotiť, aby
podstatu videa neprekryla negatívna kampaň.
JUDr. Lenka Vargová Jurková reagovala, že ich cieľom je tak trochu provokovať a zaujať.
Zvážili takéto postoje, ale na video sú zatiaľ dobré odozvy.
PaedDr. Jana Skokanová požiadala o informáciu k pripravovanej stratégii ekoturizmu, pretože
dostala negatívne ohlasy týkajúce sa zapojenia relevantných subjektov do jej spracovania.
JUDr. Lenka Vargová Jurková vysvetlila, že stratégia je financovaná z programu cezhraničnej
spolupráce a je spracovaná UMB v Banskej Bystrice, ktorá vyhrala verejné obstarávania.
Ďalej doplnila, že KRT aktívne vstúpil do jej spracovania, keďže stratégia sa javila ako robená
od stola a iniciatívne kontaktuje subjekty.
PaedDr. Jana Skokanová ďalej požiadala o informáciu ako je realizovaná finančná podpora
OOCR.
JUDr. Lenka Vargová Jurková informovala o výške podpory pre jednotlivé OOCR.
Následne PaedDr. Jana Skokanová požiadala o vysvetlenie k refundácií nákladov na jednu
pracovnú silu v cestovnom ruchu v meste Gelnica.
JUDr. Lenka Vargová Jurková vysvetlila, že v Gelnici sa v rámci Terra Incognity investovalo
veľa finančných prostriedkov a KSK má záujem ďalej rozvíjať tento potenciál.
PaedDr. Jana Skokanová reagovala, že cez Terra Incognita sa investujú finančné prostriedky
v celom kraji a preto takúto podporu vníma ako precendens.
MVDr. Boleslav Lešo doplnil, že sa očakáva výpadok daní a tých financií nebude na
rozdávanie. Zároveň poprosil o umožnenie predstavenia zámeru na vybudovanie „múzea na
čiare“, ktoré vzniká v Lekárovciach. Zároveň poprosil o stretnutie v tejto veci JUDr. Lenku
Vargovú Jurkovú.
Mgr. Bibiána Krajníková upozornila, že Hnilecká dolina je hladová dolina a na cestovný ruch
sa tam pozabudlo. A netreba túto pomoc odtiaľ zobrať.
PaedDr. Jana Skokanová reagovala, že nejde o to odtiaľ zobrať túto pracovnú silu, ale pokiaľ
je táto možnosť, treba týmto spôsobom podporiť aj iné OOCR .
P. Nataša Vjesztová skonštatovala, že vzhľadom na očakávané krátenie daní bude
pravdepodobne veľa obcí krátiť výdavky aj na cestovný ruch. Zároveň navrhla zistiť, akým
spôsobom by Úrad KSK mohol pomôcť týmto obciam.
PhDr. Marek Čižmár sa dotazoval kto má právomoc rozhodnúť o tom, kto dostane takúto
podporu. Ďalej uviedol, že takáto podpora by mala byť pre celý región, ak je tu taká možnosť
a prejavil záujem aj priamo pre svoje mesto.
PaedDr. Jana Skokanová požiadala JUDr. Lenku Vargovú Jurkovú, aby p. predsedovi dala
návrh na financovanie ďalších personálnych kapacít v regióne.
Záver: Požiadavky sú uvedené v diskusii.
Uznesenie č.15/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce berie na vedomie Informáciu o činnosti
Košice Región Turizmus
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Hlasovanie č. 2
Prítomní: 18
Za:
18
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4:
Informácia o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia
s ručením obmedzeným (bod s plánu úloh)
Vyjadrenie: Ing. Juliana Orbán Maté, PhD. predstavila ich organizáciu a informovala
o aktivitách ich organizácie - Fond malých projektov, projekt „Akčný plán zamestnanosti“,
v rámci ktorého bol vytvorený súbor opatrení s cieľom vytvárať nové pracovné miesta
a iniciatívu zameranú na realizáciu tranzitného koridoru Via Carpatia. Ich zámerom do
budúcnosti je vytvoriť integrovanú územnú stratégiu a realizovať integrované investície pre
rôzne oblasti ako turizmus, kreatívny priemysel, obehové hospodárstvo a pod.
Diskusia: V nadväznosti na spomínanú stratégiu PaedDr. Jana Skokanová uviedla že pre
oblasť cestovného ruchu pre ďalšie roky nie je spracovaná nová koncepcia, ktorá by
zjednotila všetky zámery a umožnila jednotnú prezentáciu a postup pri rozvoji cestovného
ruchu.
Uznesenie č. 16/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce berie na vedomie Informáciu o činnosti
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 15
Za: 15
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 6:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Vladimír Pauco.
Diskusia: neuskutočnila sa
Uznesenie č. 17/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

4

Hlasovanie č. 4
Prítomní: 15
Za: 15
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 5:
Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č.
1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
Vyjadrenie: Materiál uviedla Mgr. Martina Kožárová
Diskusia: neprebehla
Uznesenie č. 18/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Zmenu a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014“.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 15
Za:
14
Návrh bol schválený.
K bodu č. 9:
Plán úloh komisií
2020

Proti:

1

Zdržal sa: 0

Zastupiteľstva Košického

samosprávneho

kraja na II. polrok

Vyjadrenie: Materiál predstavila predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová
Diskusia: neprebehla
Uznesenie č. 19/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje plán úloh komisie a zároveň
komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 15
Za:
15
Návrh bol schválený.

Proti:

0

K bodu č. 10
Návrhy, podnety a požiadavky
Diskusia: neprebehla
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Zdržal sa:

0

K bodu č. 11
Rôzne
Diskusia
Ing. Vladimír Seman informoval, že zaregistroval televízny magazín „Rozhýbaný
kraj“ a zachytil iniciatívu ku krajskej televízii. Uviedol, že regionálne televízie boli oslovené,
aby bezplatne odvysielali tento magazín. V tejto súvislosti požiadal o bližšie informácie
k tejto aktivite a k výberu dodávateľa.
K bodu č. 7
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Materiál predstavila PhDr. Anna Heribanová.
Diskusia: V diskusii PaedDr. Jana Skokanová navrhla, aby tak ako to bolo komunikované
v iných komisiách, on-line komisia bola zvolaná na základe požiadaviek 50% všetkých
členov komisie.
Uznesenie č. 20/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča upraviť návrh Dodatku č. 1,
§10, odsek 1, kde on-line hlasovanie bude zvolané ak oň požiada 50% členov komisie.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 15
Za:
15
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 21/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a schváliť „Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja v zmysle pozmeňujúceho návrhu.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 15
Za:
15
Návrh bol schválený.
K bodu č. 8
Rámcová obsahová náplň
kraja na II. polrok 2020

Proti:

zasadnutí

0

Zastupiteľstva

Vyjadrenie: Materiál predstavila PhDr. Anna Heribanová
Diskusia: neprebehla
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Zdržal sa:

0

Košického samosprávneho

Uznesenie č. 22/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a zobrať na vedomie „Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 15
Za:
15
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Bod č. 12
Záver
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová poďakovala prítomným za účasť.

....................................................
Ing. Adriana Šebešová
tajomníčka komisie

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