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

15.06.2022

Číslo:

03643/2022/ORR/25040

Vybavuje:

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

ZÁPISNICA
z 28. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 07.06.2022, na Úrade Košického samosprávneho kraja,
Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 310 (2. poschodie).

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
2. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
3. Aktualizácia
uznesení
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015, 517/2017 zo dňa 12. 06. 2017 a č. 117/2018
zo dňa 27. 08. 2018 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomocí pre
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
4. Informatívna správa o Geoportáli Košického kraja
5. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2022
6. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022
7. Aktualizácia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji
obdobie 2022-2025-2030
8. Návrhy, podnety a požiadavky
9. Rôzne
10. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová srdečne privítala prítomných členov
komisie na online rokovaní, zároveň privítala hlavného kontrolóra KSK Ing. Jozef Hudák,
výkonnú riaditeľku Košice Región Turizmus JUDr. Lenku Vargovú Jurkovu riaditeľka ,uviedla,
že pripojí sa cyklokoordinátor KSK – pani Viera Štupáková a predstavila referentku pre cestovný
ruch Bc. Henrieta Karašová, ktorá zastrešuje cyklo agendu na úrade KSK.
Uviedla, že z 28. rokovania komisie bude vyhotovený zvukový záznam výlučne pre účely
zhotovenia zápisnice a komisia je uznášania schopná.
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Návrh programu rokovania komisie bol členom komisie zaslaný e-mailom. Do návrhu programu
bol doplnený bod. č.7 Aktualizácia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
v Košickom kraji obdobie 2022-2025-2030.
Diskusia: Členovia komisie nemali žiadne pripomienky.
Záver: Predsedajúci komisie požiadal členov komisie o hlasovanie o pozmenenom programe
rokovania.
Uznesenie č.: 10/2022
Komisia schvaľuje program 28. rokovania komisie.
Hlasovanie č.01:
Prítomní:
13
Za:
13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie: Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že vznesená požiadavka je v plnení.
Diskusia: Členovia komisie nemali žiadne pripomienky.
Záver: Predsedajúci komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č.: 11/2022
Komisia berie na vedomie plnenie uznesení a požiadaviek z komisie.
Hlasovanie č.02:
Prítomní:
13
Za:
13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Aktualizácia
uznesení
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015, 517/2017 zo dňa 12. 06. 2017 a č. 117/2018
zo dňa 27. 08. 2018 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomocí pre Európske
zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Vyjadrenie:
Materiál predstavila Ing. Julianna Orbán Maté, PhD. riaditeľka EZÚS Via Carpatia. V krátkosti
predstavila program, jeho fungovanie a implementáciu v území. Uviedla markantný rozdiel pri
financovaní zo strany Maďarska a zo strany Slovenska. Dokiaľ maďarská strana má na pre
financovanie až päťdesiat percent plánovaných prostriedkov, slovenská strana tieto prostriedky
neplánuje a nevyčleňuje, funguje vo forme refundácie. Zároveň predstavila v podobe prezentácie
projekt „Fond malých projektov“, ktorý patrí pod program Interreg Slovensko – Maďarsko.
Diskusia: Do diskusie sa prihlásil Martin Smrčo a požiadal o zaslanie prezentácie.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Vladimír Seman s otázkou kto je oprávnený žiadateľ malých
projektov. Ing. Julianna Orbán Maté, PhD. Uviedla, že sú to neziskové organizácie a samosprávy
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ako obce, cirkvi, školy. Nie je podporovaná zisková sféra. V plánovanom novom programe sa
pripravuje aj podpora podnikateľskej sféry.
Pán Ing. Vladimír Seman zareagoval, že nerozumie prečo v mäkkých projektoch nemôže žiadať
o financovanie aj podnikateľ. Zároveň uviedol, že sa naskytá spôsob vo forme crowdfundingu,
kedy spomínaná čiastka bude tvoriť? základný vklad, kde bude príležitosť čiastku navýšiť a potom
ju použiť na nákladnejšie projekty ako je oprava budovy alebo budov, lokálnu cyklotrasu.
Uviedol, že podáva dva podnety:
1. Neuzatvárať sa pred podnikateľským prostredím, sústrediť sa na veci, ktoré majú trvalú
hodnotu
2. Otvoriť sa crowdfundingu, s možnosťou prispieť ako širokej verejnosti, tak verejnej správe
samospráve.
Pán Gyuri Nagy sa pridal do diskusie a ocenil program Interreg SK-HU, do ktorého sa zapojil
v oblasti Rožňavy a Košíc, kde sú pozitívne spätne ohlasy. Potvrdil to, aké je náročne
pre samosprávu financovať projekt, keď nemá prostriedky. Spresnil a doplnil, že v danom
programe je nutnosť partnera z Maďarska.
Počas diskusie prišli 2 členovia komisie.
Do diskusie sa prihlásil hosť komisie pán Ladislav Rovinský a položil otázku, či s platbou sa nedá
nič robiť. Pretože na tom niekoľko projektov môže padať.
Na otázku reagovala Ing. Julianna Orbán Maté, PhD., ktorá uviedla že kompetentným na národnej
úrovni je Ministerstvo financií, na ktoré sa obrátili, aby im poskytlo vratný finančný príspevok.
Neuspeli, no naďalej budú delegovať a tlmočiť túto požiadavku na dané ministerstvo.
Pani Orbán Maté doplnil vedúci odboru regionálneho rozvoja Ing. Matej Ovčiarka, ktorý uviedol,
že je dokument Systém finančného riadenia štrukturálnych a investičných fondov, ktorý spadá pod
ministerstvo. Na nové programové obdobie 2020-2027 bol predložený na medzirezortne
pripomienkové konanie, kde boli vznesené pripomienky práve k spôsobu prefinancovania.
Do diskusie sa prihlásil pán Ing. Vladimír Seman a položil otázku, či sa okrem pripomienkovania
zvažovala aj mediálnu prezentácia. Podotkol, že je nutne vyvíjať aj mediálny tlak.
Záver: Predsedajúci komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č.: 12/2022
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č.03:
Prítomní:
15
Za:
15

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Informatívna správa o Geoportáli Košického kraja
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Martin Pukančík - vedúci referátu GIS. Predstavil
Geoportal KSK, jeho funkcie, možnosti aj z pohľadu cestovného ruchu, rovnako dáta, ktoré je
možné na danom portáli nájsť. Zároveň uviedol, že Geoportál je otvorený na nové podnety, ktoré
by boli aplikovateľné.
Počas predstavenia materiálu prišiel ďalší člen komisie.
Diskusia: Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová položila otázku, či podnet a návrhy môže podať
ktokoľvek. Pán Ing. Martin Pukančík uviedol, že na portáli je kontaktný formulár, kde je možné
podať pripomienky a podnety. Rovnako uviedol, že spolupracujú s odbormi na KSK, kde na
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základe ich podnetov Geoportál zlepšujú a vynovujú. Rovnako doplnil, že práve sú v procese
školení používania Geoportálu, ktoré chcú posunúť až na úroveň samospráv KSK.
Do diskusie sa prihlásil pán Ing. Vladimír Seman a ocenil vizuál a užívateľský priateľský dizajn.
Zároveň dal podnet na využitie potenciálu Geoportálu v interaktívnej forme s prepojením na videá
o kraji, ktoré má napríklad Košice Región Turizmus a aby sa niekto zo softvérovej sféry KSK tým
zaoberal a interaktívne rozvíjal.
Do diskusie sa prihlásila pani Vjesztová, ktorá poukázala na možnosť využitia AICES skupiny,
ktorá združuje certifikované turistické centrá a pravidelne pracuje na aktualizácií informácií.
Do diskusie sa prihlásil pán Martin Smrčo, ktorý sa zaujímal o to, či je možné vytvoriť online
formulár na zaslanie podnetov, ktorý bude ladený podľa oblasti.
Hlavný kontrolór KSK pán Ing. Jozef Hudák reagoval na túto požiadavku a poukázal na stránku
KSK, kde má formulár a verejnosť môže zaslať podnety.
Pán Ing. Martin Pukančík vzal na vedomie návrh a bude pracovať na možnosti pridania daného
formulára.
Pán Martin Smrčo položil otázku, či je možné si v Geoportáli nájsť mapu, kde sú uvedené všetky
cesty KSK a komu patria. Pán Ing. Martin Pukančík mu názorne ukázal, aký obsah Geoportál
má v kategórii cesty, rovnako aké vrstvy sa dajú filtrovať na portáli a aké vrstvy sa dajú vytvoriť.
Navrhol, a vytvoriť jednoduchú verziu tohto portálu, pre ľudí, čím by sa dali trekovať a priamo
oslovovať.
Pán Ing. Vladimír Seman pripomenul, že na tento účel by bolo vhodné naplánovať konferenciu o
Geoportáli
Pani Vjesztovú zaujímalo, či je možné použitie linku Geoportálu a či je možné širšie využitie.
Pán Ing. Vladimír Pukančík uviedol, že preklik na stránku nie je nutné mať súhlas zo strany
Geoportálu a je k dispozícii.
Záver: Predsedajúci komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č.: 13/2022
Komisia berie na vedomie Informatívnu správu o Geoportáli Košického kraja.
Hlasovanie č.04:
Prítomní:
16
Za:
16

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bod č.5:
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2022
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Matej Ovčiarka vedúci oddelenia regionálneho rozvoja.
Diskusia: Členovia komisie nemali žiadne pripomienky.
Záver: Predsedajúci komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č.: 14/2022
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č.05:
Prítomní:
16
Za:
16

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bod č.6:
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022
Vyjadrenie: Plán úloh komisie predstavila predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová.
Diskusia: Členovia komisie nemali žiadne pripomienky.
Záver: Predsedajúci komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č.: 15/2022
Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK predložený plán úloh komisie prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č.06:
Prítomní:
16
Za:
16

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Aktualizácia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji
obdobie 2022-2025-2030
Vyjadrenie: Materiál predstavila Viera Štupáková, cyklokoordinátorka KSK vo forme
prezentácie. Zároveň uviedla, že daný dokument je v pripomienkovom konaní od apríla, naďalej
prebiehajú stretnutia v území a dopĺňa sa. Ide o rozsiahly dokument, ktorý bol členom komisie
zaslaný na pripomienkovanie.
Diskusia:
Pán PhDr. Marek Čižmár zisťoval, či je v pláne aj cyklotrasa Ondava, nakoľko väčšinu pozemkov
vysporiadali a kontaktovali starostov dotknutých obcí. Ide o trasu, ktorá bude hlavná a bude na
seba napájať ďalšie odbočky. Touto trasou vedia prepojiť Poľsko a Maďarsko a je účel pre
územie. Zdôraznil potrebu spolupráce miest Prešov a Košice. Pani Štupáková uviedla, že daná
cyklotrasa je súčasťou kostrovej siete KSK. Pán Ing. Matej Ovčiarka uviedol, že Ondavská
magistrála je v strategickom dokumente a je súčasťou kostrovej siete, zároveň je súčasťou IÚS.
Rokovanie s SVP prebehlo, a rovnako bude iniciované ďalšie.
Pán Ing. Vladimír Seman uviedol, že adresoval svoje pripomienky aj členom komisie a aj napriek
tomu ho vníma ako nekomplexný. Poukázal na voľné miesta na mape, ktorá bola prezentovaná,
kde vidí nezáujem v rozvoji, aj keď je územie pripravené. Zdôraznil aké je dôležité vyvolať
stretnutia v území, zvýšiť pružnosť, koordináciu, zamerať sa viacej na starostov a miestnych
aktivistov. Upriamil pozornosť na slabú medializáciu a zle nastavený systém, ktorý bráni rozvoju
cykloturizmu na Slovensku.
Pani PhD. Jana Skokanová oponovala a opísala svoju skúsenosť pri riešení prepojenia národných
parkov Slovenský raj a Vysoké Tatry, kde pani Štupáková to riešila priamo v teréne niekoľko dní,
všetko sa medializovalo a rozoberalo so starostami a spolupracoval prešovský a košický kraj.
Pán Ing. Matej Ovčiarka sa ujal slova a podotkol, že strategický dokument práve prechádza
procesom, kde sa posudzuje vplyv na životné prostredie. Zároveň uviedol, je na pláne prijímanie
nových ľudí, ktorí sa budú venovať týmto projektom a budú financované z eurofondov.
Vysvetlil pánovi Semanovi účel prezentovanej mapy, kde územie je delené na cyklodestinácie,
aby to nevnímal ako miesta, ktoré sa nebudú podporovať, práve naopak.
Pani Viera Štupáková zdôraznila, že všetky peniaze uvedené v prezentácii prišli z externých
zdrojov.
Pán Gejza Sačko zdôraznila aké dôležité je rozvíjať cyklotrasy a podmienky na podporu
cykloturizmu. Zároveň pochválil pani riaditeľku Košice Región Turizmus JUDr. Lenku Vargovú
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Jurkovú, že sa pustila do projektu uvedenia autobusových liniek s cyklonosičmi z Košíc na Tokaj.
Poukázal na potrebu vybudovania úschovní bicyklov, aby bolo odloženie bicyklov bezpečné.
Pani Viera Štupáková sa venovala regiónu v oblasti Latorice, konkrétne téme rekonštrukcie lávky
a prepojenie Čierna nad Tisou – Veľké Kapušany – smer Zemplínska Šírava, ktorá zatiaľ nie je na
papieri, ale je plánované zapracovanie.
Pán Csaba Furik podotkol, aby obciam, ktoré majú záujem o rozvoj cyklotrás niekto pomohol
s koordináciou a zároveň vystúpil s otázkou, čo sa plánuje pre obce na juhu od hlavnej trasy. Pani
Štupáková odpovedala, že v súčasnosti sa rieši verejné obstarávanie cyklodestinácie Tokaj
a Medzibodrožie a v júli/auguste by to chce rozbehnúť diskusie, kde sa podchytia všetky
možnosti, ktoré daná lokalita ponúka.
Pán Martin Smrčo povedal, že preštudoval celú štúdiu a pozastavil sa pri Above, kde poklesol
počet cyklotrás od roku 2017. Taktiež poukázal na to, že Abov má najmenej cyklotrás a cez
Slanské vrchy nevedie žiadna cyklistická sieť. Následne sa venoval frekventovanej Herlianskej
ceste, ktorá nie je vyznačená na mape. Pani Štupáková odpovedala, že nedá sa všetko zahrnúť do
cyklodestinácií, lebo by to bolo neprehľadné. Pani predsedníčka uviedla, že tento dokument je
stále otvorený a je možné ho pripomienkovať.
K záveru sa prihlásila pani Mgr. Jozefína Uhaľová, ktorá sa zaujímala prečo nie územie, kde sú
železničné stanice (Čečejovce, Kalša, Slanec) zastrešené. Pani Štupáková navrhla, aby sa pani
Uhaľová zastavila osobne a doriešili to.
Diskusiu uzavrela pani PaedDr. Jana Skokanová a ešte raz zdôraznila, že dokument je otvorený
s tým, že odbor regionálneho rozvoja je otvorený stretnutiam a riešiť jednotlivé pripomienky.
K bodu č. 8
Návrhy, podnety a požiadavky
Diskusia : K bodu č.8 neboli žiadne návrhy a pripomienky.
K bodu č. 9
Rôzne
Diskusia : K bodu č.9 neboli žiadne návrhy a pripomienky.
K bodu č. 10
Záver
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila program 28. rokovania Komisie cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce a poďakovala členom komisie za účas

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

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

Ing. Matej Ovčiarka
tajomník komisie

PaedDr. Jana Skokanová
predseda komisie
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