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Záznam zo zasadnutia Komisie pre medzinárodnú spoluprácu 

 a cestovný ruch pri MsZ Komárno, 
 ktoré sa konalo dňa 3. marca 2021 formou on-line konferencie 

 
 
 
Prítomní:  
      Ildikó Bauer, Péter Korpás, József Pohlmüllner, Viktor Demin, 
 
Neprítomní – ospravedlnení: 
 Zoltán Wurczel, Juraj Kovács, Örs Orosz, Igor Stumpf, František Vas 
 
Hostia: 
 Ing. Marián Molnár – poslanec MsZ Komárno 
 
Zapisovateľ: 

Andrej Ozimy 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Dotazník pre podnikateľov v cestovnom ruchu v Komárne 
3. Aktuálny stav rokovaní o prístave v Komárne 
4. Aktuálny stav obnovy pevnosti 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
 

1. Otvorenie 
Pani predsedníčka privítala prítomných členov komisie. Program zasadnutia navrhla 

pozmeniť tak, aby body 4 a 3 boli prerokované ako prvé. 

Hlasovanie o celom navrhnutom a plánovanom programe: 4-0-0 

2. Aktuálny stav obnovy pevnosti 
 - Pani predsedníčka vyzvala prítomného Andreja Ozimyho, zapisovateľa a zároveň 

referenta pre pamiatky a CR MsÚ aby prítomných oboznámil o stave obnovy 
Pevnosti. 

 - Andrej Ozimy, ako prvý projekt, predstavil obnovu poslednej časti strechy 
Kasárenskej budovy v Novej pevnosti. Tento projekt sa začal realizovať 2. marca 
2021 a podľa harmonogramu prác, by mal trvať 180 dní. Počas prác dôjde 
k odstráneniu azbesto-cementovej krytiny, výmene poškodených drevených 
a k domurovaniu tehlových častí krovu. Nakoniec bude položená nová keramická 
krytina a vybudovaná drevená lávka pre návštevníkov Pevnosti. Druhý projekt, 
v rámci ktorého dôjde k obnove časti Pevnosti, bude realizovaný v rámci úspešného 
cezhraničného projektu INTERREG, spolu s Monoštorskou pevnosťou. Tento projekt 
by mal začať 1. apríla, príp. 1. mája a bude trvať 2 roky, t.j. do 31. marca 2023. 
V rámci neho dôjde k vybudovaniu novej pokladne a prijímacej kancelárie pre turistov 
v Kasárenskej budove, bude obnovená časť (cca. 150 m) fasády Kasárenskej 
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budovy, budú vybudované hlavné elektrické rozvody, transformovňa a rozvodové 
miestnosti po Pevnosti. 

 - Po príspevku sa opýtala pani predsedníčka prítomných na otázky, avšak nikto 
otázku nemal, preto sa pristúpilo k ďalšiemu bodu. 

 
Hlasovanie o predloženej informatívnej správe: 4-0-0 

3. Aktuálny stav rokovaní o prístave v Komárne 
 - K tejto téme bol prizvaný ako hosť Ing. Marián Molnár, poslanec MsZ v Komárne, 

ktorý sa aktívne zúčastňuje na rokovaniach Ministerstva dopravy a výstavby SR 
o možnostiach využitia a prestavby prístavu a prekladiska v Komárne a predstavil 
Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno, tzv. Master Plan z rokov 2019-
2020 (dostupný tu: https://82d206a7-b90f-4939-a483-
90ee831be302.filesusr.com/ugd/7a0d69_19ce72f2d32d4c968bdb9a5948da24d0.pdf 
). Tento definuje širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie 
efektívneho verejného prístavu Komárno. V súčasnosti je ešte v pripomienkovej fáze 
a pripravuje sa Štúdia realizovateľnosti pre rozvoj prístavu v Komárne. 

 
Hlasovanie o predloženej informatívnej správe: 4-0-0 

4. Dotazník pre podnikateľov v cestovnom ruchu v Komárne 
 - Ďalšou témou bolo vypracovanie dotazníka pre podnikateľov v CR v Komárne. 

Dotazník (zatiaľ len v maďarskom jazyku) obsahuje 16 otázok, z toho 6 povinných, 
a je zameraný na zistenie typu podnikania, resp. služby, a spokojnosť poskytovateľov 
s rozvojom CR v meste, ako poskytovatelia vnímajú komunikáciu mesta a ako sú s 
ňou spokojní, čo by do budúcnosti zmenili na tejto komunikácii, prístupe, do ktorých 
odvetví by mesto malo investovať viac zo svojho rozpočtu. Všetky otázky sú v prílohe. 

 Dotazník bude poskytovateľom služieb distribuovaný e-mailovou formou, na základe 
zoznamu vypracovaného OOCR Podunajsko. Pred jeho rozoslaním sa ešte musí 
vykonať preklad do slovenského jazyka za pomoci zamestnancov MsÚ. 

 Výsledky odpovedí dotazníka bude spracovávať predsedníčka tejto komisie. 
 

Hlasovanie o predloženom dotazníku a jeho rozposlania: 4-0-0 

5. Rôzne 
 V tomto bode neboli prerokované žiadne ďalšie témy. 
  
6. Záver 

Na záver sa pani predsedníčka sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí 
komisie.  

             

 

      

 

 Mgr. Ildikó Bauer, v.r. 

 predsedníčka komisie 

 

Zapísal: Andrej Ozimy 

Dňa: 4.3. 2021 

https://82d206a7-b90f-4939-a483-90ee831be302.filesusr.com/ugd/7a0d69_19ce72f2d32d4c968bdb9a5948da24d0.pdf
https://82d206a7-b90f-4939-a483-90ee831be302.filesusr.com/ugd/7a0d69_19ce72f2d32d4c968bdb9a5948da24d0.pdf
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Príloha 1: otázky Dotazníka pre podnikateľov v cestovnom ruchu v Komárne 

 

Felmérés turisztikai szolgáltatók számára 

 

* Kötelező 

 

Szolgáltató neve: 

 

A kérdőívet kitöltő neme: 

  nő 

  férfi 

 

Funkciója * 

  Tulajdonos 

  Vezető alkalmazott 

  Egyéb alkalmazott 

 

Szolgáltató típusa * 

  Magánszállás 

  kereskedelmi szálláshely 

  étterem 

  borászat 

  bolt, ajándékbolt 

  rendezvényszervező, művelődési ház 

  utazási iroda vagy idegenforgalmi szolgáltató központ 

  fürdő 

  múzeum, tájház, egyéb látnivaló 

  egyéb 

 

Mióta működik a szolgáltatás a térségben? * 

  1 évnél nem régebben 

  1-3 év 

  5-10 év 

  10 évnél régebben 

 

Mennyire elégedett a város kommunikációjával a szolgáltatók felé? (1-től 5-ig értékelje 

az egyes sorokat, 1- elégedetlen, 5 elégedett) * 

  Szolgáltatókat érintő testületi döntések 

  Pályázati lehetőségek 

  Együttműködés marketingkampányokban 

  Érdeklődés a szolgáltatók problémáiról, esetleges meglátásaikról 

  Szolgáltatókat érintő testületi döntések 

  Pályázati lehetőségek 

  Együttműködés marketingkampányokban 

  Érdeklődés a szolgáltatók problémáiról, esetleges meglátásaikról 
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Mi az, amin mindenképp változtatna/fejlesztene a jövőben a város idegenforgalmi 

szolgáltatóihoz való hozzáállásában? * 

 

Kérjük, értékelje fontossági sorrendben, Ön szerint mire kellene fektetni város 

költségvetésében szereplő összeget, ami a turizmussal kapcsolatos? (1-egyáltalán 

nem fontos, 5-nagyon fontos) * 

  Marketingstratégia kidolgozása 

  Billboardok, plakátok 

  Hazai PR-cikkek 

  Külföldi PR-cikkek 

  Facebook, instagram, google hirdetések 

  Nyomtatott kiadványok 

  Influencerek bevonása 

  Study tourok 

 Turisztikai kiállításokon való részvétel 

 

Rangsorolja komárom turisztikai értékeit, amire Ön szerint egy marketing-kampány 

során építeni kellene! (1 - egyáltalán nem fontos, 5 nagyon fontos) 

  Erőd 

  Fürdő 

  Duna és Vág 

  Rendezvények 

  Gasztroturizmus 

  Múzeum 

  Színház, mozi 

 

Fontosnak tartja-e környezete védelmét szolgáltatása működtetésénél? 

Egyáltalán nem fontos 1  2  3  4  5  Nagyon fontos 

 

Amennyiben éttermi szolgáltató, kérjük töltse ki a következő pár kérdést, ami a 

hulladékcsökkentéshez kapcsolódik. 

 

Mennyit költ körülbelül csomagolóanyagra havonta? 

 

Mennyibe kerü jelenlegl a használt műanyag csomagolás/menü? 

 

Mennyibe kerül a lebomló csomagolás/menü (amennyiben használ ilyet)? 

 

Hány menüt adtak el átlagosan/nap Covid előtt? 

 

Hány menüt adnak el átlagosan/nap jelenleg? 

 

Mennyi állandó vevőjük van? 
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Hajlandó lenne-e környezetkímélő csomagolásra váltani? 

  igen, jelenleg is használjuk 

  Igen, fontos számomra a környezetkímélés 

  igen, amennyiben a plusz költséget a vásárló megfizeti 

  nem, amennyiben ez plusz költséggel jár 

  semmiképp sem, nem célom a környezetkímélés 


