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Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch pri Mestskom zastupiteľstve  
v Spišskej Novej Vsi konaného 14. 3. 2019 

 
 
Trvanie:    15.00 – 17.00 hod. 
Miesto zasadnutia:   zasadačka Radnice 
Prítomní členovia:   Valter Retter, Ing. Zuzana Záborská, Mgr. Tomáš Cehlár, Eva 
                                                   Kopperová, DiS. art., Ing. Pavol Marcin, Mgr. Vladimír Nováček,  
                                                    Ing. Milan Varga, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Pavol Bečarik, 
                                                   PhDr. Ján Volný, PhD., Mgr. Mária Dutková, Adnan Akram 
 Ospravedlnený:    Mgr. Peter Bednár 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Návrhy akčného plánu 2019 – 2020 pre rozvojové programy definované RPM Spišská 

Nová Ves na roky 2011 – 2020:  
- Mesto Spišská Nová Ves ako centrum turizmu stredného Spiša 
- Pulzujúce mesto 

3. Diskusia 
4. Záver 

 
Prerokované:  
 
p. Retter 

- otvoril zasadnutie, privítal členov komisie a hostí, vyzval prítomných, aby sa v skratke 
predstavili, 

- oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 
 
 

Ing. Záborská 
- ocenila vytvorenie komisií pri mestskom zastupiteľstve,  
- komisia ako dobrý nástroj na tvorbu analýz a stratégií so zameraním na rozvoj CR na 

území mesta a v jeho okolí,  
- vyzdvihla spoluprácu mesta s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj 

& Spiš (OOCR SR & Spiš), ktorej je mesto riadnym členom. 
 
p. Akram 

- navrhol vytvoriť ponuku tak, aby tu ľudia ostali dlhšie ako jeden deň, 
- navrhol zamerať sa na cieľovú skupinu mladých ľudí, resp. rodiny s deťmi, zatraktívniť 

ponuku pre staršie deti. 
 
Mgr. Cehlár 

- odporúčal zamerať sa na tvorbu produktov v spolupráci s podnikateľmi, rozšíriť 
ponuku pre návštevníkov, zatraktívniť prostredie, ako príklad uviedol projekt 
vyhliadkovej veže od p. Surgenta, 

- poukázal na trend, resp. popularitu víkendových pobytov cez Zľavomat a podobné 
portály. 
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Ing. Jančíková 
- predstavila pobytové balíčky, ktoré už niekoľko rokov mesto ponúka a ktoré boli 

vytvorené v spolupráci s podnikateľmi v cestovnom ruchu na území mesta SNV, 
mesto zmenežovalo jednotlivé ponuky, ako aj prípravu a vydanie letákov, no 
absentuje ich ponuka na rôznych zľavových portáloch, to je však v kompetencii 
jednotlivých zapojených subjektov, 

- poukázala na dôležitosť ponuky kultúrnych podujatí, ktoré z roka na rok lákajú stále 
viac návštevníkov, po prírodných krásach a historických pamiatkach sú ďalším 
motívom pre dovolenku, resp. návštevu nášho mesta, 

- poskytla informácie, resp. štatistické údaje o počte prenocovaní v meste za posledné 
3 roky, prehľad poskytovateľov ubytovacích služieb na území mesta, návštevnosť 
Turistického informačného centra, kostolnej veže, ZOO, 

- informovala o projekte Gotika na dotyk - tematické výstupy do kostolnej veže, 
inštalácia informačných banerov v SJ a AJ v interiéri veže, 

- zdôraznila dôvod zasadnutia komisie a tým je doplnenie akčných plánov 
a Rozvojového plánu mesta na ďalšie obdobie. 

 
Ing. Záborská 

- informovala o rozvojovom dokumente, Akčnom pláne pre obdobie 2018 - 2020, 
- Rozvojový plán mesta na roky 2011 – 2020 je takmer na 90% splnený,  

v súčasnosti sa vyhodnocuje plnenie za rok 2018 a pripravuje návrh na doplnenie 
akčných plánov 2019 – 2020,  

- Mesto Spišská Nová Ves je priamo napojené na Slovenský raj ako významné turistické 
stredisko v regióne, 

- je vidieť pozitívny vplyv OOCR SR & Spiš na rozvoj regiónu, čo sa odráža aj na 
narastajúcom počte prenocovaní v regióne (2017 – cca 150 000, 2018 – cca 166 000), 

- zákon o podpore cestovného ruchu upravuje počet prenocovaní k 31. 12. 2020 na 
100 000 prenocovaní, OOCR SR & Spiš vykázala k 31. 12. 2018 cca 166 000 
prenocovaní, 

- členské je základným príjmom OOCR SR &Spiš, model výberu členského je pri obciach 
počet prenocovaní x 0,20 € a pri ubytovacích zariadeniach podľa lôžkovej kapacity,  

- štátna dotácia tvorí 90% súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých 
členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu 
rozpočtovému roku (v roku 2019 – 37 000 €), 

- OOCR SR & Spiš je členom Krajskej organizácie CR Košice Región Turizmus (KOCR 
KRT), ktorá hospodári s rozpočtom približne 1 300 000 € (z toho Košický samosprávny 
kraj prispieva sumou približne 800 000 €), naša OOCR SR & Spiš prispieva 10 % zo 
svojho rozpočtu, 

- KOCR poskytuje 2 finančné nástroje: 1.) grantová schéme Terra Incognita a 2.) 
grantová schéme Košice Región Turizmus – menšie projekty (obnova areálu Sans 
Souci, Košiarny briežok - spanie na sene, ...), 

- k 31. 3. 2019 sa pripravuje hodnotiaca správa OOCR SR & Spiš. 
 
 
Mgr. Cehlár 

- navrhol zvýšiť mestský poplatok za prenocovanie na 1 €/os. (v súčasnosti je 0,60 €) 
 
 
 



 3 

Mgr. Nováček 
- upozornil na ,,čierne“ ubytovanie, odhadol, že na mestských poplatkoch sa vyberá 

približne len 20 % z celkového počtu prenocovaní, 
- samosprávy sú v tomto smere neaktívne, 
- jedným z nástrojov na odstránenie ,,čierneho“ ubytovania bolo zavedenie destinačnej 

karty zliav, bolo to postavené na vzťahu ubytovateľ - hosť. 
 
 Ing. Jančíková 

- ,,čierne“ ubytovanie je celoslovenský problém,  
- je potrebná osveta, prax nám hovorí, že s poskytovateľmi ubytovania sa ťažko 

pracuje, 
- je náročné nastaviť systém kontroly vyberania dane z ubytovania a „čierneho 

ubytovania“. 
  

p. Retter 
-  opýtal sa kto by mal kontrolovať výber poplatkov za ubytovanie, či vieme pripraviť 

model kontroly? 
 
 
Mgr. Nováček 

- pozerajme sa na veci očami návštevníka, ktorý chce za daný poplatok vidieť, že je 
k nemu mesto priateľské 

- informoval o spracovanom dokumente na GOOGLE DOCUMENTS, v ktorom sú 
navrhnuté témy: 
 - cyklistika, 

- návšteva pamiatok, 
- letné kúpalisko, 
- iné aktivity, 
- parkovanie, 
- zimné aktivity. 

 
Ing. Záborská 

- v súvislosti s RPM navrhla vyhodnotiť čo je za nami, čo je ešte aktuálne, zadefinovať 
nové ciele, 

- napr. areál bežeckého lyžovania Grajnár. 
 
p. Retter 

- opýtal sa ako dlho sa Grajnáru venuje OOCR SR & Spiš? 
 
Mgr. Nováček 

- približne 8 rokov, aktívne v spolupráci s OOCR SR & Spiš 3 roky, 
- je to areál, ktorý má zatiaľ nevyužitý potenciál, strategické miesto, potreba prepojiť 

s Mlynkami – Geravami, potreba zabezpečiť mestskú dopravu na Grajnár (stretnutie 
so spoločnosťou Eurobus už prebehlo), 

- zároveň je dôležité posilniť dopravu do mesta, ktorá môže dotiahnuť ubytovaných 
ľudí z okolitých obcí do mesta, 

- vyjadril názor, že projekt KOCR KRT Ľadový expres podporuje len jednodňový 
turizmus, ktorý nič nerieši, ide o vyhodené peniaze. 
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Ing. Záborská, Mgr. Nováček 
- využitie areálu Grajnár zvýši riešenie:  

- dopravy, 
- umelého zasnežovania, 
- zabezpečenie značenie: OOCR SR & Spiš má urobený rozpočet na značenie, 
- údržby/úpravy tratí, doteraz sa používal starý ratrak z Mlyniek, nové 

jednanie s Mraznicou, ale oni majú široký ratrak – potreba rozšíriť trate, 
- spolupráca s Lesmi mesta nie je problémom, ten začali robiť poľovníci. 

 
p. Retter 

- informoval o návšteve areálu v Bialke Tatrzanskej v Poľsku, kde boli pozrieť techniku 
na zasnežovanie a údržbu tratí, odporučil výjazd i pre ďalších poslancov a pracovníkov 
mesta. 

 
Ing. Bečarik 

- pozval poslancov na ďalšiu návštevu tohto strediska v Poľsku, 
- podporil rozvoj športového areálu na Grajnári, 
- odporúčal sa sústrediť na aktivity, ktoré môžu byť financované z externých zdrojov, 
- vyzdvihol, že komisia pre CR by mohla fungovať ako tzv. malá mestská oblastná 

organizácia, ktorá zaktivizuje aj miestnych podnikateľov, 
- plánuje v meste zaviesť ,,turistický vláčik“, 
- projektu vyhliadkovej veže sa venoval už skôr, ale padlo to na vedení obce Smižany. 

Je naklonený myšlienke vrátiť sa opäť k tomto projektu a vybudovať vyhliadkovú vežu 
na území mesta alebo aj v jeho okolí (napr. okolie Medvedej hlavy). 

 
Ing. Záborská 

- avizovala stretnutie s Agentúrou regionálneho rozvoja KE a spoločnosťou Eurobus 
ohľadom nosiča bicyklov na autobus (získaného cez projekt Last Mile). 

 
p. Kopperová 

- zdôraznila potrebu rozvoja areálu Rybníky v Novoveskej Hute.  
 

Mgr. Nováček 
- upriamil pozornosť na dôležitosť pripojenia mesta na cyklotrasu Ukrajina, 
- vytvoriť cyklistický koridor, prepojiť Dukliansku ulicu, sídlisko Západ s centrom mesta, 

železničnú a autobusovú stanicu, možnosť využiť existujúce cesty, 
- IROP (Integrovaný regionálny operačný program) a KOCR ponúkajú 2 finančné zdroje 

na financovanie cyklotrasy Ukrajina, 
- Mesto Spišská Nová Ves má ale zmenenú trasu (asi sa nestihne pripraviť), trasa 

obchádza Čingov, Košiarny briežok. 
 
Ing. Jančíková 

- informovala o pripravovanom projekte na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 
nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy, ktorý bude predložený na 
odsúhlasenie spolufinancovania na zasadnutí MsZ. Projekt cyklistickej radiály 
rieši trasu „A“, ktorá prepojí sídlisko Západ I s centrom mesta a trasu „B“ , ktorá 
prepojí trasu „A“ s autobusovou a železničnou stanicou.  
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Ing. Záborská 
- navrhla venovať sa týmto témam: 

1) oblasť cyklistiky: projekt Ukrajina, vypracovať projektovú dokumentáciu, 
2) letné kúpalisko: jeho zatraktívnenie, 
3) parkovanie turistických autobusov v meste, 
4) uchádzať sa o zdroje z KOCR na podporu železničného prepojenia medzi SNV 

a Levočou (napr. ako sú prepojené Spišské Vlachy a Spišské Podhradie vláčikom 
Haničkou počas letnej sezóny), 

5) oživenie námestia – zeleň v meste: priniesť ešte viac zelene do centra mesta – 
záhony kvetov, rôzne dekorácie z kvetov, atraktívnych prvkov drobnej 
architektúry a pod.,  

6) uvažovať nad splavovaním rieky na území mesta, vybudovať oddychové zóny pri 
rieke Hornád, 

- podrobnejšie informácie, resp. návrhy na rozvoj cestovného ruchu v meste Spišská 
Nová Ves, ktoré zostavila OOCR SR & Spiš, nájdete v prílohe č. 1. tejto zápisnice. 

 
Mgr. Cehlár 

- navrhol inštaláciu interaktívnej fontány na námestí, 
- vyzdvihol lokalitu Malé Pole a jeho potenciál pre mesto – brána do Slovenského raja, 

vyhľadávaná rekreačná oblasť, areál pre deti, priestor pre náučné chodníky, 
- navrhol presťahovať vlek z Rittenbergu, 
- viac angažovať Lesy mesta. 

 
p. Retter 

- navrhol uskutočniť stretnutie komisie v letnom období v teréne. 
 
Ing. Záborská 

- poukázala na dôležitosť akčného plánu, ktorý je povinný aj zo zákona, 
- navrhla vypracovať nový dokument – vyšpecifikovať nové výzvy. 

 
Ing. Jančíková 

- zhrnula uznesenia do Akčného plánu: 
 
Priorita č. 1: Vybudovať na Grajnári celoročne využiteľný športovo – oddychový areál 
                      (bežecké lyžovanie, cykloturistika),  
Priorita č. 2: Zaviesť turistický vláčik v meste a v jeho okolí, 
Priorita č. 3: Napojiť mesto Spišská Nová Ves na cyklotrasu Ukrajina, 
Priorita č. 4: Vyriešiť parkovanie turistických autobusov v meste 
 
p. Akram 

- navrhol viac online propagáciu podujatí a destinácie, 
- viac využívať reklamné billboardy. 

 
p. Retter 

- navrhol zintenzívniť kampaň turistickej karty. 
 
Ing. Záborská 

- najlepšia reklama je na webe. 
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Mgr. Cehlár 
- opýtal sa či má mesto príjem z festivalu Živé sochy? 

 
Ing. Jančíková 

- príjem majú predovšetkým podnikatelia na námestí v rámci poskytovania 
gastronomických služieb, 

- veľkú časť rozpočtu na festival pohltia režijné náklady, ako napr. propagácia, 
ubytovanie, strava pre účinkujúcich, technické zabezpečenie...   

- možnosť prenajať plochy na námestí ,,bufetárom“ počas festivalu, 
- vyžaduje si to zmenu organizácie festivalu. 

 
p. Retter 

- navrhol oplotenie námestia počas konania Spišského trhu. 
 
Ing. Jančíková 

- opýtala sa na účel tohto kroku, zároveň vyjadrila názor, že takéto opatrenie 
nezamedzí vstup neprispôsobivým občanom, ale naopak väčšina obyvateľov mesta to 
neprijme a bude nespokojná, je potrebné si uvedomiť, že na námestí sídla mnohé 
inštitúcie – banky, pošty, komerčné revádzky, ktorých návštevníkom bude sťažený 
vstup (resp. spoplatnený vstup?), podobne sa tak deje v Levoči, kde návštevníci veľmi 
kritizujú vstup na námestie /UNESCO), za ktorý majú platiť, nevytvára to dobrý obraz 
o Slovensku, 

- taktiež nie je možné porovnávať dva diametrálne odlišné podujatia – Spišský trh a 
EĽRO v Kežmarku.  

 
Ing. Záborská 

- chcelo by to dať Spišskému trhu nový rozmer, napr. plocha vyhradená pre tzv. 
vidiecky trh by mohla byť spoplatnená, 

- pri billboardovej kampani navrhla spolupracovať s KOCR KRT. 
 
p. Retter 

- navrhol termín ďalšieho zasadnutia komisie, ktoré by malo byť približne 20. júna 
2019,  

- na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
  
 
      
                                                                      
                             Valter Retter 
                                                                                                                         predseda komisie  
 
 
 
Zapísala: Ing. Jana Barbuščáková 
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Príloha č. 1 k Zápisnici zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch pri Mestskom zastupiteľstve 
                      v Spišskej Novej Vsi konaného 14. 3. 2019 
 

 
 

Návrhy na rozvoj cestovného ruchu v meste SNV: 
 

Cyklistika: 
    Cyklochodníky / asfalt / : 

 riešiť napojenie SNV na cyklotrasu Ukrajina 
 spojenie SNV - Levoča/ SNV - Markušovce  
 spojenie SNV staré mesto - sídl. Západ / Duklianska ul. priestor za garážami sídl. 

Východ.../ 
 spojenie Ferčekovce - SNV / poza Dom dôchodcov až k ZOO/  

Iné 
 riešiť napojenie na existujúcu sieť CTT 
 cyklo výchova na ZŠ - napr. projekt - na bicykli do školy/ cyklostojany, cykloboxy, 

cestičky, semafor,....správanie na ceste a pod.../  
 stojany a boxy na bicykle v meste 
 cyklonosiče na mestskej doprave  

 

Návšteva pamiatok: 
 spojenie SNV – Levoča - železničkou 
 jeden lístok do SNV múzeí, divadla, Reduta, kostoly, veža, ZOO, radnica, Správa NP 

SR…. 
 sprístupnenie nesprístupnených pamiatok 
 využiť potenciál histórie železnice v SNV a baníctva / múzeum železníc, funkčný 

banský vláčik - trasa, banská štôlňa - bývalá banícka…./  
 zapojenie dôchodcov do sprievodcovskej činnosti v uvedených pamiatkach, rovnako 

stredoškolská mládež - jazyky 
 turistický vláčik - mestské atrakcie + Smižany + Košiarny a Čingov 
 podpora cez turistickú kartu 
 krátkodobé parkovanie autom pred Ičkom, alebo jeho presun do Multifunkčného 

centra 
 

Zhodnotenie a využitie  majetku mesta pre CR: 
 Hotel Preveza 

 Hotel Šport 

 
Letné kúpalisko:  

 zatraktívnenie…. 
 
Iné aktivity:  

 využitie mestskej časti toku Hornádu na splav napr. Zimný štadión - Madaras - úprava 
výšky hladiny….. 

 rozkvitnuté centrum mesta - stále kvitnúce mesto… preriešenie celej parkovej zóny 
na oddychové a relaxačné centrum 
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Parkovanie: 
 parkovanie pre autobusy 
 podzemné parkovisko v centre mesta - projektová príprava…. 
 informačný elektronický servis o voľných parkovacích miestach / viď Poprad už roky 

má /  
 železničná a autobusová stanica 

 
Zimné aktivity: 

 bežecký areál Grajnár - celý komplex problémov od návštevného centra, cez 
parkovisko, úpravu tratí, údržbu tratí, mestskú dopravu na Grajnár,zasnežovanie 
areálu 

Manažment: 
 kontrola dane z ubytovania !!! 

 „ zvýšenie dynamiky komunikácie  podnikateľov CR  a mesta (malá platforma OOCR na úrovni 

komisie CR) 

 

Zapísali za OOCR: Nováček, Záborská, Marhefková 
 


