Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:

08.06.2021

Číslo:

01247/2021/ORR/ 22666

Vybavuje:

Ing. Matej Ovčiarka
Tajomník komisie
email: matej.ovciarka@vucke.sk
telefón: 055/6196 650

ZÁPISNICA
zo 22. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 8.6.2021
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 242 (1. poschodie).
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
2. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
3. Informatívne správy
a) Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus
za rok 2020
4. Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja
5. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2021
6. Plán úloh komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2021
7. Informácia o činnosti referátu cestovného ruchu na odbore regionálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja (Bod z plánu úloh)
8. Predstavenie sa výkonných riaditeľov OOCR v Košickom samosprávnom kraji
9. Návrhy, podnety a požiadavky
10. Rôzne

11. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová privítala prítomných členov komisie na
rokovaní komisie a uviedla, že nie je zatiaľ uznášaniaschopná. Zároveň poďakovala Odboru kultúry pod
vedením pána PhDr. Gabriela Viszlaya, PhD. za doterajšiu spoluprácu pri príprave komisie Cestovného
ruchu a cezhraničnej spolupráce. Prítomných informovala o presune sekcie cestovného ruchu z odboru
kultúry na odbor regionálneho rozvoja a predstavila nový tím pod vedením Ing. Mateja Ovčiarku, ktorého
zároveň ospravedlnila z rokovania komisie. Následne uviedla, že komisia sa v danom momente stála
uznášaniaschopnou s počtom 14 členov. Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová predložila komisii
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informáciu o úprave názvu bodu číslo 4, z návrhu programu: Bod 4 Vstupná správa PHRSR/IUS
Košického kraja - sa mení na bod Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja. Zároveň navrhla zmenu
programu rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a to zaradením bodov z plánu
úloh na I. polrok 2021, ktoré sa z dôvodu konania komisie per rollam nestihli prerokovať. Body z plánu
úloh, boli zaradené do programu rokovania v doplnenom bode 10. Rôzne: a) Informácie o strategických
dokumentoch pre oblasť cestovného ruchu na národnej a krajskej úrovni, b) Priebežné hodnotenie
súčasného stavu Terra Incognita – projekty a rozpočty na rok 2021 a zhodnotenie činnosť a projektov za
rok 2020, c) Marketingová činnosť v oblasti cestovného ruchu v kraji na rok 2021. Následné vyzvala
prítomných na možnosť doplniť program.
Komisia s počtom prítomných 14 členov bola uznášaniaschopná.
Uznesenie č.: 9/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program 22.rokovania komisie.
Hlasovanie č.1:
Prítomní:14
Za:

14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie: Ing. Barbora Kováčová informovala o plnení požiadaviek z rokovania komisie per rollam,
ktoré trvalo od 06.04.2021 do 09.04.2021, kde boli vznesené dve pripomienky pán. Ing. Vladimíra Semana,
na ktoré bola zaslaná členom komisie odpoveď 15.04.2021 zo strany Košického samosprávneho kraja.
Uznesenie č.:10/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
a požiadaviek z komisie.
Hlasovanie č.2:
Prítomní:14
Za:

14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus za rok 2020
Vyjadrenie č.1: Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová navrhla komisii zmenu pri bode č. 3,
vzhľadom na účasť pani riaditeľky z Košice Región Turizmu JUDr. Lenky Vargovej Jurkovej, aby sa
prerokoval najprv materiál súvisiaci s činnosťou organizácie Košice Región Turizmus a následne doplnené
body z plánu úloh č.10. Vzhľadom na prítomnosť výkonných riaditeľov OOCR Košického samosprávneho
kraja, odporučila aby sa bod. č.8 prerokoval následne.
Uznesenie č.: 11/2021
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Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce berie na vedomie úpravu bodu č.3 Správu o činnosti
krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus za rok 2020

Hlasovanie č.3:
Prítomní:14
Za:

14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Vyjadrenie č.2: Výkonná riaditeľka JUDr. Lenka Vargová Jurková odprezentovala Správu o činnosti
krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus za rok 2020, na základe zverejneného
materiálu a to o prieskume o preferenciách návštevníkov v letnej sezóne 2020 a o dopadoch koronakrízy na
cestovný ruch v roku 2020.

Uznesenie č.: 12/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 14
Za:13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Vyjadrenie č.3: Výkonná riaditeľka JUDr. Lenka Vargová Jurková zároveň informovala o pripravovaných
projektoch a produktoch Košice Regiónu Turizmus na letnú sezónu, procese realizácie programu Terra
Incognita 2021. Zdôraznila, že podujatia z roku 2020 sa presunuli na rok 2021. Zároveň informovala
o príprave a realizácii strategických dokumentov na úrovni kraja: Marketingová stratégia, EcoVeloTour,
Stratégia cestovného ruchu v Košickom kraji. V rámci pripravovaných aktivít informovala o spustení
detského cestovateľského portálu Haravara., o spustení cyklo busov, o zakúpení cyklonosičov práve na
tento účel.
Diskusia:
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová položila otázku na maskotov Haravara, či bude možné ich použiť
v regiónoch.
JUDr. Lenka Vargová Jurková reagovala, že to možné bude, k maskotom budú vyškolení pracovníci, ktorí
zastrešia aj aktivity spojené s maskotmi.
Pán Viliam Záhorčák položil otázky ohľadom marketingových aktivít na podporu tejto sezóny a zároveň sa
opýtal na dôvod organizovaných dopráv do iných regiónov kraja, či sa plánuje aj do oblasti ako je Tokaj –
Zemplín. Týkalo sa to špecialných dopravných liniek.
JUDr. Lenka Vargová Jurková najskôr reagovala na druhú časť otázky. Košice Región Turizmus
organizoval takýto produkt do oblasti Tokaj, no keďže je do tejto oblasti veľmi dobrá dostupnosť, na
základe vyjadrenia dopravnej spoločnosti dospeli k záveru, že nie je potrebné posilňovať dopravu do týchto
oblasti, pričom vysvetlila dôvod spustenia špeciálnych vlkových a autobusových liniek do iných regiónov
a to z dôvodu zlej dostupnosti. JUDr. Lenka Vargová Jurková sa vrátila k prvej časti otázky ohľadom
marketingu, kde sa vyjadrila, že príprave letnej sezóny 2021 predchádzal prieskum o plánoch návštevníkov
a komunikácia s OOCR v regiónoch a nastavenie marketingovej kampane tak aby pritiahli do kraja čo
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najviac návštevníkov.
Pán Gejza Sačko sa pridal diskusie a doplnil informácie o pripravovaných linkách cyklobusov a to na trase
Košice – Tokaj a Košice – Zemplínska Šírava.
Pán Viliam Zahorčák položil otázku, či je možné prepojiť turistický vláčik Zemplínska Šírava –
Michalovce, kde reagoval pán Gejza Sačko, že turistický vláčik zatiaľ nemá povolenie na prejazd po
hlavných komunikáciách., ale je to veľmi dobrý nápad.
JUDr. Lenka Vargová Jurková reagovala, že takýto turistický vláčik bude tento rok v rámci projektov Terra
Incognita premávať v meste Gelnica.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová doplnila, že turistické autobusy, ktoré premávali a budú premávať
v Slovenskom raji sú osožné, pretože spájajú okresné mesto so všetkými obcami.
Vyjadrenie: V nadväznosti na úpravu bodu č.3 Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová poprosila výkonného
riaditeľa Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) pána Patrik Cimprich, následne
výkonnú riaditeľku Oblastnej organizácie cestovného ruchu KOŠICE-Turizmus (KOŠICE-Turizmus), pani
Ing. Michaelu Podolákovú a výkonného riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER, pána
Ing. Jaroslava Hrica o predstavenie sa. Oblastné organizácie cestovného ruchu považujú za dôležité
spolupracovať a rovnako spájať svoje aktivity si inými aktérmi v cestovnom ruchu.
Diskusia:
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová položila otázku, či spolupráca s Krajskou organizáciou cestovného
ruchu je pre nich dostačujúca a s čím by chceli pomôcť.
Oblastné organizácie sa zhodli v tom, že spolupráca je dobrá a uviedli, že momentálne sa je to otázka
financií a personálneho obsadenia, ktoré ich trápi, že sú poddimenzovaní personálne, čo potvrdila aj
výkonná riaditeľka JUDr. Lenka Vargová Jurková.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová navrhla pre Krajskú organizáciu do budúcnosti, či nie je lepšie
o jeden dva projekty menej, čím by sa získane financie vedeli poskytnúť oblastným organizáciám. Zároveň
poďakovala výkonným riaditeľom oblastných organizácii a výkonnej riaditeľke JUDr. Lenke Vargovej
Jurkovej za čas a účasť na komisii.
Uznesenie č.:13/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce berie na informáciu o činnosti Oblastných organizácii
a Krajskej organizácie cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji.
Výkonní riaditelia oblastných organizácii a výkonná riaditeľka JUDr. Lenka Vargová Jurková opustili
rokovaciu miestnosť.
Hlasovanie č.5:
Prítomní:
Za:

14

14
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja
Vyjadrenie: Materiál predstavila Ing. Barbora Kováčová

4

Diskusia:
RNDr. Martin Smrčo uviedol, že na našom území je stále problém s vodou a kanalizáciou, čo patrí
k základným potrebám, pričom vníma, že podpora zo strany MIRRI je nedostačujúca.
PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že aj v ich regióne kanalizácia bola priorita pri stretnutí s ďalšími
obcami.
Pán Viliam Zahorčák doplnil, že podpora pre Košický samosprávny kraj je v tejto oblasti nepostačujúca
s pohľadu financií.
Ing. Barbora Kováčová uviedla, že je nutne zdôrazniť že stále nemáme výšku alokácií, ktoré prídu do nášho
kraja a do území miestneho rozvoja.
Pán Viliam Zahorčák doplnil, že momentálne sme v stave vstupnej správy a všetko je predmetom ešte
diskusii, možnosti úpravy.
Uznesenie č.:14/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.5:
Prítomní:
Za:

14

14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok
2021
Vyjadrenie: Materiál predstavila Ing. Barbora Kováčová. Jeden člen komisie opustil rokovaciu miestnosť.
Uznesenie č.:15/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č.6:
Prítomní: 13
Za:

13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 6
Plán úloh komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021
Členovia komisie súhlasili s návrhom. Jeden člen komisie opustil rokovaciu miestnosť.
Komisia v danom bode nebola uznášania schopná.
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje Plán úloh komisie CR a CzS Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021.
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Bod č. 7
Informácia o činnosti referátu cestovného ruchu na odbore regionálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja (Bod z plánu úloh)
Vyjadrenie:
Mgr.. Monika Sivulič uviedla zmenu presunu cestovného ruchu na odbor regionálneho rozvoja a uviedla,
že sa venuje cykloturistike, cyklodoprave a cyklistickej infraštruktúre v celom kraji. Pripravuje
vybudovanie bike-pointov, kostrovú sieť kraja, cykloprodukty a rovnako cyklostratégiu. Zároveň
informovala, že na odbore je už hotová aj časť pasportizácie cyklotrás v kraji.
Jana Jačišinová informovala, že sa venuje cestovnému ruchu vo všeobecnosti. Podieľa sa na príprave
vstupnej správy PHRSR a IUS v Košickom kraji z pohľadu cestovného ruchu, pôsobí ako koordinátor
v tematickej komisii pre cestovný ruch a kultúru. Spolu s Mgr. Monikou Sivulič participujú na procese
projektov Terra Incognita. Hlavným zámerom odboru je príprava a obnova Turzovských kúpeľov.
Diskusia:
Ing. Ing. Vladimír Seman položil otázku pre pani Sivulič, v akom stave je momentálne prepojenie
cyklotrasy
Tokaj
a Zemplínska
Šírava.
Mgr.. Monika Sivulič vysvetlila, že ide o Zemplínsku cyklomagistrálu, ktorá je súčasťou kostrovej siete.
Momentálne prebiehajú verejné obstarávania na projektové dokumentácie na úseku okolo Zemplínskej
šíravy. S prepojením na Tokaj je naplánovaná obnova existujúcich cyklotrás a vzhľadom na to, že práve
prebehla pasportizácia cyklotrás v košickom kraji, kde bola zahrnutá aj oblasť Tokaj – Medzibodrožie.
Vyhodnotením
tejto
správy
sa
zhodnotia
možnosti
ďalšieho
postupu.
Ing. Vladimír Seman poukázal na vlastnú iniciatívu pána poslanca Jíleka, ktorý podnietil oživenie štúdie
o zámere využitia chrbtov hrádzi, kde je pravdepodobnosť naplnenia tejto štúdie. Dával do pozornosti
koordináciu s odborom regionálneho rozvoja v oblasti cykloturistiky. Mgr. Monika Sivulič vyjadril súhlas
na spoločnú koordináciu.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že vzhľadom na odchod ďalšieho člena komisie, komisia
sa stáva neuznášania schopná.

Bod č. 8
Predstavenie sa výkonných riaditeľov OOCR v Košickom samosprávnom kraji
Vyjadrenie: tento bod bol odprezentovaný v bode č. 3

Bod č. 9
Návrhy, podnety a požiadavky
Vyjadrenie: Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová navrhla možnosť sledovania komisii bez možnosti
hlasovania a bez možnosti zaradenia do prezenčnej listiny. Oslovila členov komisie, aby sa k danému
podnetu vyjadrili pri najbližších zasadnutiach.

Bod.č. 10
Rôzne
a) Informácie o strategických dokumentoch pre oblasť cestovného ruchu na národnej a krajskej úrovni (bod
z plánu úloh),
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b) Priebežné hodnotenie súčasného stavu Terra Incognita – projekty a rozpočty na rok 2021 a zhodnotenie
činnosť a projektov za rok 2020 (bod z plánu úloh),
c) Marketingová činnosť v oblasti cestovného ruchu v kraji na rok 2021 (bod z plánu úloh).
Vyjadrenie : tento bod bol odprezentovaný v bode č. 3
Záver
Termín rokovania komisie: 08.06.2021 o 13,00 hod. v Úrade KSK.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová poďakovala prítomným za účasť.

..................................................

....................................................

Ing. Matej Ovčiarka
tajomník komisie

PaedDr. Jana Skokanová
predseda komisie
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