Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:

18.8.2020
03122/2020/OKaCR-31807

Vybavuje:

Silvia Fortunová
email: silvia.fortunova@vucke.sk
telefón: 055 7268 270

ZÁPISNICA
zo 17. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 18.8. 2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 208 (1. poschodie).

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
2. Zabezpečovanie kompetencií a aktivít v cestovnom ruchu na Úrade Košického samosprávneho kraja (koncepčné, koordinačné, rozvojové a administratívne), priority Košického samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu.
3. Návrhy, podnety a požiadavky
4. Rôzne
5. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová privítala členov komisie na
17. mimoriadnom rokovaní komisie a vysvetlila, že rokovanie bolo zvolané na žiadosť
členov komisie v súvislosti s organizačnými zmenami na Úrade KSK aj v rámci cestovného
ruchu. Ďalej uviedla, že táto komisia bude prerokovávať jediný bod, v rámci ktorého bude
prerokovávané zabezpečovanie kompetencií v cestovnom ruchu a priority rozvoja
v cestovnom ruchu. Na komisiu bol pozvaný pán predseda KSK Ing. Rastislav Trnka aby
k uvedenému bodu členom komisie odprezentoval svoju víziu ako ďalej. Komisia s počtom
prítomných 11 členov nebola uznášaniaschopná.
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K bodu č. 2
Zabezpečovanie kompetencií a aktivít v cestovnom ruchu na Úrade Košického
samosprávneho kraja (koncepčné, koordinačné, rozvojové a administratívne), priority
Košického samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu
Vyjadrenie: Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová privítala predsedu KSK
Ing. Rastislava Trnku, ktorý je zároveň predsedom krajskej organizácie cestovného ruchu
Košice región Turizmus a požiadala ho o vyjadrenie v tejto veci.
Predseda KSK Ing. Rastislav Trnka informoval prítomných členov komisie, že koncom júla
2020 došlo k viacerým zmenám v organizačnej štruktúre Úradu KSK z čoho vyplynulo,
že s jediným zamestnancom, ktorý mal v pracovnej činnosti oblasť cestovného ruchu sa
rozviaže pracovný pomer. Zároveň doplnil, že to nebude mať dopad na stratégiu cestovného
ruchu a cestovný ruch bude zabezpečovaný na Úrade KSK aj naďalej. Z jeho pohľadu ide
o personálnu reorganizáciu, ktorá má určitý priebeh, bude sa hľadať vhodné organizačné
a kapacitné riešenie vzhľadom na zákonník práce. Uviedol, že cestovný ruch je veľkým
potenciálom v našom kraji, ktorý nie je využívaný v takej miere ako by mohol byť. Úrad
KSK chce inak pristupovať k efektivite cestovného ruchu a preto napr. komunikuje
s organizáciami pôsobiacimi vo viacerých krajinách, ktoré tvorili stratégie pre regióny
Rakúska, Nemecka i Gruzínsko. V týchto regiónoch, keď sa cestovný ruch postupne rozvinul
a aj tam funguje, priniesol želané efekty ako vytvorenie pracovných miest, čo prispelo
k zvýšeniu HDP. V pláne je posilnenie cestovného ruchu a do konca roka vytvorenie novej
stratégie cestovného ruchu, ktorá bude alfou a omegou pre reštart a rozvoj cestovného ruchu
v kraji. Osobne urobí všetko preto, aby bola na tak kvalitatívnej úrovni aby sme mali dobrý
základ na to rozvíjať cestovný ruch a financovať viaceré projekty v rámci kraja z eurofondov,
či z Bruselu. Stratégia bude taktiež predstavená a odkonzultovaná aj s touto komisiou
a postupne sa rozplánovali kroky do budúcna.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová sa informovala, či sa bude pripravovať aj
aktualizácia cyklostratégie, nakoľko je zastaralá.
Predseda KSK Ing. Rastislav Trnka reagoval, že komunikujú v tejto veci s Ministerstvom
dopravy, aby sa zmenil systém cyklokoordinácie a budovania cyklotrás. VUC musí byť viac
ako len papierovým koordinátorom. Celý tento systém treba zefektívniť.
Zároveň sa predsedníčka komisie pýtala či cestovný ruch bude patriť pod iné referáty alebo sa
vytvorí samostatný referát?
Predseda informoval, že určite bude referát alebo oddelenie cestovného ruchu, či na odbore
kultúry alebo na odbore regionálneho rozvoja, je ešte v riešení. Z pohľadu komisie sa
v zásade nič nemení. Záleží to aj od toho do akej mieri bude cestovný ruch zakomponovaný
do integrovanej územnej stratégie, ako bude riešená jeho podpora v rámci pripravovaného
programovacieho obdobia a do akej mieri sa budú môcť čerpať eurofondy. Ak to bude do
významnej miery z eurofondov, bude to efektívnejšie a účelovejšie na odbore regionálneho
rozvoja, ak nie tak na odbore kultúry. Zároveň doplnil, že v prípade potreby môžu členovia
komisie komunikovať do konca septembra s p. Šebešovou. Oblastné organizácie CR majú
komunikovať s krajskou organizáciou cestovného ruchu.
Predsedníčka komisie reagovala, že komunikácia oblastných organizácií CR s krajom je
potrebná napríklad pri stratégiách. Zároveň uviedla, že už je komisia uznášaniaschopná
s počtom 13 členov a zároveň dala priestor a slovo členom komisie na diskusiu.
Diskusia:
● Personálne zmeny, nová stratégia CR, vízia cestovného ruchu a jej technické
zabezpečenie, súčinnosť komisie pri tvorbe koncepcie CR:
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K danej téme vystúpili s otázkami, názormi a návrhmi priebežne členovia komisie Ing.
Vladimír Seman, RNDr. Martin Smrčo, Mgr. Bibiána Krajníková, György Nagy, Pavol
Burdiga, Ing. Peter Sekerák i predsedníčka komisie.
Krátka diskusia prebehla k téme personálnych zmien na referáte cestovného ruchu aj
s vysvetlením potrebných zmien predsedom KSK.
V rámci diskusie odzneli uvedené návrhy:
▪ Vítaná častejšia účasť predsedu KSK na rokovaní komisie.
▪ Priorita doriešenia cyklotrasy medzi destináciami Zemplínska Šírava a Tokaj.
▪ Posilnenie kompetencií cestovného ruchu.
▪ Súčinnosť komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce pri tvorbe koncepcie
cestovného ruchu.
● Územný plán KSK
- prebieha prieskum do septembra 2020 zo strany Úradu KSK (predseda KSK),
- možnosť zosúladiť návrhy a vízie obcí aj zo strany KSK tzv. zastrešenie (Ing. Sekerák),
- zosúladenie je na oblastných organizáciách CR, ale návrhy môžu ísť na KSK od obcí
(PaedDr. Skokanová).
Komisia ku koncu diskusie prestala byť uznášaniaschopná.
Predsedníčka komisie ukončila diskusiu a poďakovala p. predsedovi KSK za účasť.
K bodu č. 3
Návrhy, podnety a požiadavky
RNDr. Martin Smrčo: Predložil návrh aby komisia cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce bola súčasťou pri tvorbe koncepcie cestovného ruchu.
K bodu č. 4
Rôzne
Predsedníčka komisie navrhla členom do budúcna možnosť výjazdového zasadnutia komisie,
prípadne osobitné stretnutie členov (tzv. nezávislé skupinky) v jednotlivých regiónoch aj
mimo stanovených termínov komisií s možnosťou ísť priamo do terénu, aby boli koncepčne
riešené otázky a problémy cestovného ruchu.
Členovia komisie súhlasili s návrhom.
Bod č. 5
Záver
Termín rokovania komisie: 6. 10. 2020 o 13,00 hod. v Úrade KSK.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová poďakovala prítomným za účasť.

....................................................
Silvia Fortunová
v zastúpení tajomníčky komisie

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