
     Zápisnica  
  zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy  

        konaného dňa 3.5.2016  

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

 

 
Prítomní:  Mgr. Marta Mičeková – predsedníčka komisie 

   Bc. Matúš Stana – podpredseda komisie 

   Janka Cukerová – členka komisie 

   Ing. René Bartko – člen komisie 

    

Ospravedlnení: Mária Lonská - členka komisie 

   Mgr. Martin Chovanec – člen komisie 

Mgr. Jakub Horváth – člen komisie 

 

Neprítomní:  Mgr. Anna Mikelová – členka komisie 

    

Zasadnutie komisie sa riadilo týmto programom: 

1. Otvorenie 

2.Vyhodnotenie iniciatívy na upratovanie mesta – Jarná očista prírody 

3. Predstavenie návrhu na rozvoj turizmu 

4. Diskusia 

5. Záver 

K bodu 1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Marta Mičeková, ktorá 

privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia. 

 

K bodu 2. Vyhodnotenie iniciatívy na upratovanie mesta – Jarná očista prírody 

Podpredseda komisie Bc. Matúš Stana informoval o priebehu podujatia „Jarná očista prírody“, ktoré sa 

konalo 23. apríla 2016 so začiatkom o 9,00 hod.  Zúčastnení záujemcova sa rozdelili do piatich skupín. 

Každá skupina dostala plastové vrece na odpadky, plastové rukavice, minerálku a rozišli sa do 

pridelenej lokality. Po jednej skupine upratovali okolo plavárne, okolo kotolne a za ZŠ Zemanská, od 

kotolne smerom na Líščí vrch a dve skupiny smerom k Okruhlisku a v jeho okolí. 

Podujatie skončilo okolo poludnia, kedy sa všetci zúčastnení zišli v dennom bare Legendário na 

malom občerstvení. Veľká vďaka  patrí všetkým zúčastneným. 

 

K bodu 3. Predstavenie návrhu na rozvoj turizmu 

Podpredseda komisie Bc. Matúš Stana oboznámil prítomných členov komisie s materiálom Ing. 

Lukáša Bagina, v ktorom prezentoval niekoľko návrhov na rozvoj turizmu v Krompachoch a okolí. 

Na úvod poukázal na nízku úroveň turizmu v Krompachoch a zároveň predstavil návrh 

riešenia tejto problematiky. Zdôraznil fakt, že v meste Krompachy je slabá ponuka atrakcií 

pre turizmus, čo je tiež jedným z dôvodov  nízkej úrovne návštevnosti. Často sa totiž 

stretávame s otázkami, čo zaujímavé je pre návštevníkov Krompách. Odpoveď poznáme. 

Turizmus v Krompachoch upadá a je preto nutné ho začať obnovovať a rozvíjať. Podpredseda 

komisie prezentoval návrh riešenia úpadku turizmu podľa Ing. Lukáša Bagina, ktorý to vidí 

nasledovne: 

- Vybudovanie prekážkovej dráhy okolo potôčika tečúceho z Plejsov 

- Vybudovanie tzv. Tarzanie pre deti, ako je napr. pri Liptovskom Hrádku alebo pri 

ZOO v SNV (sú to zavesené laná na stromoch, kde sa deti môžu hrať a liezť) 



- Vybudovanie bobovej dráhy na Plejsoch (niečo podobné je v Košiciach)  

- Kladkovej  lanovej dráhy (ide o vybudovanie stožiarov a tzv. nosného lana 

s karabínou a kladkou pre jednu osobu, čo umožňuje spustiť sa v teréne nižšie  

- Kajakárska dráha na Ružín 

- Cyklo trasa Zahura - Spišský hrad – Ružín 

- Výstavba a renovácia turistických chodníčkov a nakrútenie spotov na upútavky, na 

okolité výhľady 

- Dôležité je spomenúť  vybudovanie  mini aquaparku pod Plejsami s investorom, ktorý   

o to dávnejšie prejavil záujem. 

Krompachy a ich okolie majú veľký potenciál, ktorý  musíme vedieť využívať. K tomu však  

je potrebné vypracovať projektovú víziu turizmu, ktorá by zahŕňala všetky atraktívne 

myšlienky budovania turizmu v Krompachoch. Aby došlo k uskutočneniu zámeru, je potrebné 

v spolupráci s Mestom Krompachy, vedením hotela Plejsy a domácimi podnikateľmi 

realizovať stretnutie, na ktorom sa budú všetci zúčastnení zaoberať vyššie uvedenými bodmi 

ako aj novými nápadmi. Myšlienka by bola, už len ako ju spoločnými silami realizovať.  

 
K bodu 4. Diskusia 
V diskusii prítomní členovia komisie vyjadrili presvedčenie, že o podujatie, akým je Jarná 

očista prírody, v budúcnosti prejaví záujem vyšší počet účastníkov,  k čomu prispeje najmä včasná 

propagácia, či už na webovej stránke mesta, vyhlásením v mestskom rozhlase, resp. formou plagátov. 

Keďže tohoročného  podujatia sa zúčastnili aj celé rodiny s malými deťmi,  malo toto podujatie aj 

určitý výchovný charakter, čo bolo zo strany členov komisie  hodnotené veľmi pozitívne. 

Z návrhov prednesených Bc. Matúšom Stanom  na rozvoj turizmu v okolí Krompách sa prítomní 

členovia vyjadrili pozitívne najmä k vybudovaniu cyklotrasy Krompachy – Zahura, kde za 

najdôležitejšie považujú  doriešiť hlavne prechod cez frekventovanú hlavnú cestu medzi Krompachmi 

a Kolinovcami, taktiež súhlasili s jej pokračovaním na Spišský hrad – Ružín. 

Bolo by potrebné aj preznačkovanie existujúcich turistických chodníkov – osloviť Klub slovenských 

turistov  pri MŠK Krompachy. 

Zaujímavým sa javil  návrh na vytvorenie videospotov  z rôznych miest a zákutí  okolia Krompách. 

V rámci propagácie mesta je potrebné vyrobiť a dať do predaja nové pohľadnice  a magnetky  

Krompách, o ktoré je medzi návštevníkmi záujem, nie sú však v ponuke. 

Členovia komisie odporúčajú predsedníčke a podpredsedovi komisie, aby jednotlivé návrhy, ktoré boli 

prezentované na zasadnutí, predniesli aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 

K bodu 5. Záver 
Predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť i predložené návrhy a zasadnutie 

ukončila. 
 

V Krompachoch 10.5.2016 

 

Zapísala: Žofia Síkorová 

  pracovníčka OŠKaŠ 

 

Schválila: Mgr. Marta Mičeková 

  predsedníčka KKaM 


