ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY,
KONANÉHO DŇA 3. 3. 2015

Dňa 3. 3. 2015 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry s členmi prítomnými podľa
prezenčnej listiny.
Zasadnutie otvoril, prítomných privítal a s programom ich oboznámil predseda komisie Mgr.
Mikuláš Pál. Zasadnutia sa zúčastnili aj Igor Kuhn, OOCR Región Banská Štiavnica, Ing. Rastislav
Marko, vedúci Odd. KŠaMK a Ing. Ján Sedílek, IC mesta Banská Štiavnica
Program:
1. Otvorenie

2. Informácia o činnosti OOCR v roku 2015
3. Informácia o príprave na Kultúrne leto 2015
4. Informácia o činnosti IC mesta Banská Štiavnica
5. Rôzne
6. Záver
k bodu 1
Predseda komisie Mgr. Mikuláš Pál začal zasadnutie a oboznámil prítomných s programom,
ktorý bol odsúhlasený.
k bodu 2
O činnosti OOCR v roku 2015 informoval p. Igor Kuhn. Prítomným rozdal Správu o činnosti
OOCR Región Banská Štiavnica za rok 2014.
Diskusia:
Mgr. Pál – bolo by možné zlepšiť spoluprácu so súkromnými subjektmi, napr. osobnými stretnutiami?
p. Kuhn – situáciu by bolo možné riešiť aj takýmto spôsobom, ale v prvom rade využívame e-mailovú
komunikáciu, na ktorú však mnohí vôbec nereagujú, takže je dosť zložité dohodnúť si s nimi osobné
stretnutie
Mgr. Pál – myslím, že by bolo vhodné, aby sa obyvatelia mesta vzdelávali v oblasti CR aj
prostredníctvom VIO TV
p. Blašková – chyba je v tom, že prevádzkovatelia zariadení CR nespolupracujú. Viacerí sme mali
predstavu, že z OOCR a Združenia turizmu vznikne organizácia, ktorá bude spolu s Mestom Banská
Štiavnica propagovať mesto a jeho okolie. Takáto organizácia však nevznikla a neviem, či je to
zlyhaním ľudského faktora alebo nejakým iným problémom? Prejavilo sa to napr. aj na stretnutí
ubytovateľov k novej internetovej stránke. Niektorí ubytovatelia nie sú členmi ani jednej organizácie
a ich prevádzky najviac ťažia z podujatí konajúcich sa v meste, pretože sa nachádzajú v centre.
Niektorí nemajú záujem odvádzať Mestu daň z ubytovania, preto sa stretnutia nezúčastnili.
p. Kuhn – OOCR nemá prehľad, akú majú obsadenosť jednotlivé zariadenia. Vieme zistiť len to,
koľko návštevníkov sa ubytovalo a v ktorom zariadení.
p. Blašková – v Združení turizmu máme podmienku, že tí členovia, ktorí nezaplatia stanovenú výšku
dane z ubytovania, budú zo združenia vylúčení
p. Kuhn – platia všetci ubytovatelia, ale nie toľko, koľko by mali. Ale je nemožné zistiť, akú majú
skutočnú obsadenosť. Ak sa nezlepší spolupráca medzi a s podnikateľskými subjektmi, nebudeme
napredovať. Aj keď je pravdou, že CR sa v Banskej Štiavnici rozvíja – každoročne sa zvyšuje počet
návštevníkov, vznikajú nové ubytovacie zariadenia, zvýšil sa aj výber dane z ubytovania. Ľudia by tu
mali medzi sebou prestať bojovať.
Dr. Labuda – v roku 2007 sa spojilo IC SBM a TIK. Nemohli by sa spojiť aj OOCR a Združenie
turizmu?
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p. Kuhn – OOCR spolupracuje so Združením turizmu a podľa môjho názoru, postupom času
preberieme ich prácu, všetky propagačné materiály, ktoré sú zadarmo, robíme my, okrem veľkej mapy
Banskej Štiavnice. Bez pomoci podnikateľských subjektov však nová stránka nebude funkčná.
p. Čierny – problém je v tom, že stránka by odhalila neplatičov dane z ubytovania, ktorí tvrdia, že
majú minimálnu obsadenosť
Dr. Labuda – koľko postelí je v Banskej Štiavnici a okolí?
p. Kuhn – v Banskej Štiavnici je okolo 1 000 postelí. Neviem presne, koľko ich je v okolí. Členské
príspevky sa platia na základe stupňa rozvinutia CR v jednotlivých obciach. Napr. Vyhne majú taký
istý stupeň ako Banská Štiavnica, členský príspevok by pre nich mal byť 2,50 € na obyvateľa. S týmto
poplatkom však nesúhlasili, preto platia 0,50 € na obyvateľa. Bez ich členstva by sme však nesplnili
kritérium počtu prenocovaní. Väčšina obcí nemá z OOCR taký prospech ako Banská Štiavnica, ale
snažíme sa im pomáhať tak, ako je to len možné.
p. Michna – patria aj Sklené Teplice pod našu OOCR?
p. Kuhn – Sklené Teplice zatiaľ nemajú záujem patriť pod OOCR z dôvodu súdneho sporu medzi
obcou a kúpeľmi, ktoré neplatia daň z ubytovania
p. Michna – s čím nebol spokojný p. Foltán s novou internetovou stránkou?
p. Kuhn – nebol spokojný s ničím
Uznesenie č. 3/2015
KCRaK
A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o činnosti OOCR Región Banská Štiavnica v roku 2015
k bodu č. 3
Informácie o prípravách na Kultúrne leto 2015 podal prítomným Ing. Rastislav Marko.
Zároveň požiadal komisiu o podporu pri úsilí zabezpečiť technické vybavenie oddelenia.
Diskusia:
p. Blašková – na kultúrne podujatia, aj na nedávne Zimomravenie, chodieva málo Štiavničanov.
Navrhujem zaradiť nejaké podujatie aj na sídlisko Drieňová. Jedno až dve podujatia by sa mohli
zorganizovať aj na Počúvadlianskom jazere a dobre ich spropagovať.
Dr. Labuda – v dňoch 22. – 23. 5. 2015 sa na Starom zámku uskutoční Festival kumštu, remesla
a zábavy, bol by som rád, keby vtedy nebolo žiadne veľké podujatie
Ing. Marko – Štiavničania žijúci na Drieňovej už nemajú prečo chodiť do mesta, len kvôli kultúre. Ak
budeme organizovať podujatia v každej časti mesta, nebudú do centra už vôbec chodiť. Preto sa
zameriavame len na aktivity v centre mesta.
p. Blašková – potom si musíme položiť otázku, či podujatia organizujeme pre miestnych obyvateľov
alebo pre cudzích?
p. Kuhn – Štiavničania na podujatia nechodia, lebo ich tam nič neťahá. Zatiaľ sa nikto z Drieňovej
nesťažoval, že sa tam nič nedeje. Ľudia jednoducho nemajú záujem.
p. Blašková – vznikol nápad zriadiť pamätnú miestnosť alebo priestor venovaný novodobému
priemyslu v Banskej Štiavnici
Dr. Labuda – ide o moderno-historickú záležitosť a takéto expozície vznikajú v zaniknutých
prevádzkach. V zahraničí je to organizačne zabezpečované krajom, mestom a OZ, lektori sú
dobrovoľníci, bývalí pracovníci továrne, financované je to z projektov
p. Blašková – kde by sa na to mohol nájsť vhodný priestor?
Dr. Labuda – v našich expozíciách už nie je miesto
Ing. Marko – mohla by sa zriadiť dočasná výstava v Berggerichte mimo sezóny, bolo by to zaujímavé
pre domácich, školy, má to prepojenie aj na baníctvo
p. Michna – požiadal ma p. Macharík prezentovať jeho návrh z dotácií Mesta podporovať najmä
podujatia, ktoré sa konajú v zimnom období
Dr. Labuda – ja som proti obmedzeniam dotácií, pretože podujatia SBM nie sú ziskové
p. Čierny – niektoré podujatia sú viazané na dátum a nedajú sa presunúť
p. Kuhn – niektoré podujatia nie sú pre turistov, ale p. Macharík by chcel podujatiami podporiť
turizmus. Ale ak by sme niektoré podujatia presunuli do zimného obdobia, je možné, že by zanikli.
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Ing. Marko – problém nie je v tom, kedy sú podujatia, ale že nie sú pravidlá prideľovania dotácií.
Dotácie sa prideľujú subjektívne.
p. Blašková – koľko podnikateľov bolo zapojených do Štiavnických krňačiek? Štiavnickí podnikatelia
hrali mŕtveho chrobáka. Všetci sa mali zapojiť a podporiť toto podujatie.
p. Čierny – Štiavnické krňačky bola prvá zimná akcia, ktorá prilákala ľudí a zaplnila námestie
Mgr. Pál – navrhujem, aby sme v apríli zorganizovali zasadnutie komisie na Počúvadlianskom jazere,
na ktorú sa pozvú všetci zainteresovaní, ktorí môžu riešiť situáciu v tejto časti mesta
p. Blašková – jedným z problémov, ktoré by sa mali na Počúvadlianskom jazere riešiť, je situácia so
smetiskom
Uznesenie č. 4/2015
KCRaK
A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o príprave na Kultúrne leto 2015
B. u k l a d á
zorganizovať aprílové zasadnutie KCRaK na Počúvadlianskom jazere
k bodu č. 4
Informáciu o činnosti IC mesta Banská Štiavnica podal Ing. Ján Sedílek.
Diskusia:
Dr. Labuda – ako dopadli veľtrhy CR, ktorých ste sa tento rok zúčastnili?
Ing. Sedílek – tento rok sme sa zúčastnili veľtrhov CR Regiontour Brno a ITF Slovakiatour Bratislava.
Návštevníci oboch veľtrhov mali záujem o Banskú Štiavnicu a okolie. Nadviazali sme spoluprácu
s Múzeom vo Svätom Antone – ponúkame ich propagačné materiály a oni naše.
Dr. Labuda – návštevníci Banskej Štiavnice si chcú pozrieť mesto a jedno múzeum. Keď navštívia
Múzeum vo Sv. Antone, už nenavštívia naše.
Ing. Sedílek – v súčasnosti už návštevníci chcú vidieť všetko, aj všetky expozície. Bolo by potrebné
vyriešiť situáciu s Kammerhofom, aby bol otvorený. Bolo by vhodné mať kalendárium už na ITF,
začiatkom roka, aby tam boli aspoň tradičné letné podujatia.
Ing. Marko – zatiaľ je všetko na internete. Kalendárium je v štádiu príprav, čoskoro bude aj v tlačenej
podobe
p. Michna – aký je súčasný trend – koľko dní tu strávia návštevníci?
Ing. Sedílek – väčšina návštevníkov tu už ostáva dlhšie ako na jeden deň, chodia už aj ľudia
z bližšieho okolia, ako BB, LC...
Dr. Labuda – bolo by vhodné, keby sa nám podarilo zachytiť zahraničných turistov, ktorí prídu do
Bratislavy a potom idú priamo do Tatier
p. Kuhn – takíto turisti sem chodia prostredníctvom napr. nemeckých alebo rakúskych cestovných
agentúr
Ing. Sedílek – z tohto dôvodu by sa oplatilo vystavovať na veľtrhu CR vo Viedni
Mgr. Pál – aká je spolupráca IC s Počúvadlianskym jazerom?
Ing. Sedílek – p. Blašková nosí do IC letáky s podujatiami a akciami na Počúvadlianskom jazere
p. Blašková – Počúvadlianske jazero nemá žiadny samostatný propagačný materiál. Ten, čo vydala
OOCR má slabú úroveň. Z projektu realizovaného OZ Sitnianski rytieri však budú nové materiály.
Ing. Sedílek – všetky materiály sme rozdali. Viazne však komunikácia so Salamandra Resort.
p. Kuhn – po zmene na pozícii manažéra rezortu už naozaj nespolupracujeme tak, ako predtým
Uznesenie č. 5/2015
KCRaK
A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o činnosti IC mesta Banská Štiavnica
k bodu č. 5
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p. Čierny – ako sa bude riešiť parkovanie ľudí, ktorí pracujú v centre? Kde budú parkovať, keď sa
vytvorí záchytné parkovisko mimo centra?
p. Kuhn – táto situácia sa môže riešiť rôznymi cenami za parkovanie na parkovisku a v centre. Centre
sa bude platiť, samozrejme, oveľa viac. Existuje pasportizácia návrhových parkovacích miest, tá by
mohla slúžiť ako základ riešenia parkovania v meste Banská Štiavnica.
Na záver predseda komisie Mgr. Mikuláš Pál poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
komisie a ukončil jej zasadnutie.

V Banskej Štiavnici, dňa 3. 3. 2015

Zapísala: Mgr. Henrieta Godová

Mgr. Mikuláš Pál
predseda komisie
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