Zápisnica
zo zasadnutia Komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti pri MsZ v Kežmarku, ktoré
sa konalo dňa 9.6.2016 o 18:00 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Mgr. Ladislav Jendrejčák, Ing. Matúš Polák, Emil Hoffmann, Milan Kaprál, Rastislav
Džadoň, Mgr. Mária Marhefková – zapisovateľka.
Ospravedlnený: Ing. Milan Špak

1. Komisiu otvoril Mgr. Ladislav Jendrejčák, predseda komisie. V úvode sa opýtal na
zmeny údajov členov komisie a vzhľadom k ich nemennosti stiahol pôvodný bod č. 5
z rokovania komisie. Následne dal hlasovať o celkovom programe.
Schválený program zasadania komisie:
1. Otvorenie
2. Príprava festivalu EĽRO – postrehy a návrhy zo strany
podnikateľov
3. Rozšírenie NsP Dr. Alexandra – pripomienky a návrhy
4. Kapela Fest – koncerty na námestí
5. Rôzne
6. Záver
2. Predseda komisie informoval prítomných o zmenách vstupného, ktoré aj napriek
niekoľkým neúspešným pozmeňovacím návrhom, boli mestským zastupiteľstvom
odsúhlasené. Podľa p. Kaprála, je navýšenie cien vstupného pre Kežmarčanov zlým
signálom. Podľa jeho slov by mali mať Kežmarčania len symbolické vstupné. P. Polák
následne informoval o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené na poslednom
MsZ. Predseda komisie po tejto informácií požiadal prítomných, aby sa vyjadrili
k festivalu EĽRO a predniesli svoje postrehy. Podľa p. Džadoňa je veľkým plus
systém náramkov, ktorý umožňuje turistom a návštevníkom festivalu opakovaný
návrat do areálu. Súvisí to s možnosťou stravovania sa aj mimo areálu. Súčasne,
vzhľadom na rozrastajúci sa počet návštevníkov a remeselníkov navrhuje rozšíriť
plochu festivalu smerom k hotelu Club a smerom k Tatra banke. P. Kaprál poukázal
na reklamu a osvetu tohto festivalu. Podľa neho by sa dali média – rádia, noviny,
sociálne siete- využiť oveľa efektívnejším spôsobom. Poukázal napríklad na festival
Pohoda či Jánske blato. P. Hoffmann poukázal na kolidovanie termínu EĽRa
a Spišských trhov, ku ktorému dochádzalo v minulosti a navrhol aby smerom
k verejnosti šla informácia o tom, či tieto dva podujatia tento rok budú alebo nebudú
v rovnaký termín. Preveriť túto skutočnosť má za úlohu p. Polák a doplniť ju do
zápisnice. (Spišské trhy budú tento rok v termíne od 14.-17.7.2016). P. Kaprál sa
následne informoval o tom či mesto má nejakého manažéra na propagáciu mesta
a mestských podujatí. P. Polák ho informoval, že mesto má v súčasnosti mediálneho
poradcu, komunikačného manažéra a referenta propagácie, marketingu a regionálneho
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rozvoja avšak kto a akou mierom má v náplni práce propagáciu mestských podujatí
povedať nevedel. Členovia komisie sa zhodli v tom, že ďalšie svoje postrehy a návrhy
k organizovaniu festivalu EĽRO prednesú na prvej komisii po festivale.
Následne sa slova ujal poslanec a člen komisie p. Polák, ktorý prítomných informoval
o zámere vedenia nemocnice Dr. Alexandra rozšíriť túto nemocnicu o nové
ambulancie a služby. V úvode prítomným vysvetlil súčasný stav, majetkové pomery
a štruktúru správnej a dozornej rady. Následne informoval o vízií, ktorá bola
poslancom predstavená na niekoľkých stretnutiach. Pre verejnosť sú tieto vizualizácie
dostupné na www.nkk.sk.
V závere informoval o podmienke zmeny štatútu
a nájomnej zmluvy. Všetkým členom komisie boli tieto materiály doručené v
dostatočnom predstihu, čo značne skrátilo priebeh diskusie. Členovia komisie sa
zhodli na tom, že je dobré aby sa nemocnica rozšírila, je však potrebné, aby to bolo
právne veľmi dobre ošetrené. Súčasne navrhli pozvať p. Tvarúžka prípadne ďalších
členov vedenia nemocnice aby im boli zodpovedané ich otázky. Predseda komisie
navrhol zaradiť tento bol pred septembrovým MsZ za účasti vedenia nemocnice.
Myšlienku organizovania koncertov na námestí predstavil členom komisie p. Polák.
Informoval o zmenách, ktoré sa budú týkať tohtoročného festivalu Kapela Fest.
Hlavným cieľom je podľa jeho slov zvýšenie počtu kultúrnych podujatí v centre mesta
a zvýšenie záujmu mladých o kultúrne dianie v meste. Kapely z Kežmarku a okolia
dostanú tento rok možnosť súťažiť o honorovanú miestenku na spomínanom festivale.
Súťažné vystúpenia sa budú konať každý piatok od 15.7 o 16:00 na malom pódiu pri
radnici. Porota a verejnosť na základe Facebookového hlasovania rozhodne o tom,
ktoré kapely si na tomto festivale dňa 26.8.2016 zahrajú. Dramaturgiu súťažných kôl
po dohode s MsKS zabezpečí p. Polák. Členov poroty vyberie kultúrne stredisko. P.
Kaprál vyjadril presvedčenie, že sa jedná o dobrú myšlienku, ktorá v takejto forme je
unikátom Slovenska. Súčasne informoval o možnosti podpore tohto festivalu
prostredníctvom billboardu. V rámci tohto bodu členovia komisie navrhujú vedeniu
mesta zrekonštruovať amfiteáter, ktorý by bol na takéto podujatia ako stvorený.
V bode rôzne sa p. Džadoň informoval o aktuálnom stave protipovodňovej ochrany
a o štádiu budovania poldrov. Vzhľadom na závažnosť problematiky p. Polák
prisľúbil, že sa bude informovať priamo na MsZ a následne pretlmočí odpoveď
vedenia mesta členom komisii.
Na záver predseda komisie poďakoval za aktívnu účasť a ukončil zasadanie komisie.

Mgr. Ladislav Jendrejčák
predseda komisie
V Kežmarku, dňa 15.06.2016
Zapisala : Mgr. Mária Marhefková – zapisovateľka komisie

