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 Návrh  na  uznesenie 

   Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 3.4.2014 

__________________________________________________________________ 

K bodu programu: Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie 

Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 

  

Mestské zastupiteľstvo 

I. k o n š t a t u j e  ž e 

príspevková organizácia Informačné centrum Mesta dosiahla k 31.12. 2013 
nasledovné výsledky: 

 
Hlavná činnosť – HČ 
Výnosy:         91 461,99  € 
  

- príspevok Mesta na hlavnú činnosť bol použitý vo výške  74 666,81 € 
            Z toho: - edičná činnosť a propagácia    4998,99 € 

  - prevádzková dotácia     69 667,82 €  
- výnosy z kapitálových transferov (zúčtovanie odpisov)  276,48 € 
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - bankový úrok  30,68 €  
- nenávratný finančný príspevok na prevádzkovú činnosť   14 999 € 

z OOCR REGION LIPTOV       
- zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti  1 489,02 € 

 
Náklady:         90 634,80 €  

- na prevádzkovú činnosť boli čerpané vo výške   85 635,81 € 
- edičná činnosť a propagácia      4998,99 € 

Výsledok hospodárenia: 
- výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti - zisk              827,19 € 

 
Vedľajšia hospodárska činnosť – VHČ 
Výnosy: 

- výnosy z VHČ boli dosiahnuté vo výške    110 791,50  € 
Náklady: 

- náklady na VHČ boli čerpané vo výške    110 627,31 € 
Výsledok hospodárenia: 

- výsledok hospodárenia z VHČ po zdanení – zisk   126,43 € 
 

II. b e r i e  n a  v e d o m i e 

výsledok  hospodárenia príspevkovej organizácie Informačné centrum Mesta Liptovský 
Mikuláš za rok 2013 
 

    III.   s c h v a ľ u j e 

vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 nasledovne: 
100% prevod hosp. výsledku z HČ do zákonného rezervného fondu organizácie   953,62 €
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Dôvodová správa: 
Hlavná činnosť Informačného centra Mesta Liptovský Mikuláš je financovaná 

z príspevku zriaďovateľa, príspevku Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov 
(členské Mesta v OOCR Liptov + štátna dotácia) a ostatných výnosov z prevádzkovej 
činnosti.  

Príspevok zriaďovateľa: plnenie rozpočtu v HČ k 31.12. 2013 predstavuje súhrn 
krytia prevádzkových nákladov vo výške  69 667,82 € a krytia nákladov na edičnú činnosť 
a propagáciu vo výške 4 998,99 €.  

Finančné plnenie z OOCR Liptov: 

a) Z členského mesta v OOCR Liptov bolo na financovanie nákladov HČ použitých 
14 999 € na prevádzkovú činnosť (marketing a propagácia regiónu Liptov, zber 
a tvorba informačných databáz z oblasti cestovného ruchu v regióne Liptov, 
spracúvanie štatistiky návštevníkov v ICM,  mediálny servis, pravidelné informovanie 
o ponuke podujatí vrátane monitoringu médií, pravidelné vytváranie a zasielanie 
newsletterov o činnosti destinácie, ponuke na  leto/zimu, aktualizácie webovej 
stránky).  

b) Z projektu štátnej dotácie bolo financované zabezpečenie: 
- sprievodcovskej služby vo výške 4 235 €. Finančné prostriedky boli použité na nový  
prehliadkový  okruh  „Jánošíkova  cesta“ v sume 1 735 € (spracovanie trasy, školenie 
sprievodcov  a  zabezpečenie  bezplatných  prehliadok) a  na  propagačné  materiály 
„Jánošík 300 rokov legendy“ vo výške 2 500 €.  

- marketing  a  propagácia  vo  výške 14 806 €  (letná  a zimná  verzia propagačného 
materiálu „Sprievodca atraktivitami“, imidžový propagačný materiál „Liptovský Mikuláš 
a okolie“). Finančné zabezpečenie týchto tlačovín nie je súčasťou rozpočtu ICM.   

1. Hlavná činnosť: 

Príspevok zriaďovateľa a OOCR: na krytie prevádzkových nákladov a nákladov na edičnú 
činnosť a propagáciu (v celých €) spolu: 

rok   2013 – 
schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(náklady) 

 

Percentuálne 
plnenie 

 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(výnosy) 

Percentuálne 
plnenie 

€ 89 277 89 943 90 635 101 % 91 462 102 % 

Z toho:  
Príspevok na krytie nákladov na edičnú činnosť a propagáciu od zriaďovateľa (v celých €) 

rok   2013 – schválený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(náklady) 

 

Percentuálne 
plnenie 

 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(výnosy) 

Percentuálne 
plnenie 

€ 5000 4 999 100 % 4 999 100 % 

Príspevok OOCR na financovanie časti prevádzkových nákladov HČ 

rok   2013 – 
schválený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(výnosy) 

Percentuálne 
plnenie 

€ 14 999 14 999 100 % 
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 Organizácia hospodárila v roku 2013 na základe schváleného rozpočtu, ktorý bol 
k 31.12. 2013 zvýšený v prevádzkových výnosoch o 1 626,92 € (rozpočtová zmena č. 
27/2013,  č.30/2013 a č.34/2013) a zároveň boli vrátené nevyčerpané finančné 
prostriedky zriaďovateľovi z roku 2013 vo výške 960,10 €. V kompetencii riaditeľky ICM 
došlo zároveň k zmene medzi jednotlivými položkami rozpočtu podľa Pravidiel rozpočtového 
hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš § 7, ods.2.3.  

Príspevok od zriaďovateľa bol  v roku 2013 použitý v súlade s rozpočtom na zabezpečenie 
bezplatných služieb v rámci hlavnej činnosti:  

a)  krytie prevádzkových nákladov na hlavnú činnosť         
b)  edičná činnosť a propagácia – prostriedky boli čerpané v rámci upraveného rozpočtu na   
     účel  uvedený v komentári.  
 
Výdaj štátnych rybárskych lístkov - v rámci kompetencie mesta boli Informačným centrom 
v priebehu roka 2013 sprostredkovane vydané povolenia (štátne rybárske lístky) 701 kusov 
v hodnote 4582 €. Tieto finančné prostriedky nie sú súčasťou rozpočtu ICM a boli v plnej 
výške odvedené do rozpočtu mesta.  
Výsledok hospodárenia v HČ k 31.12. 2013 je zisk vo výške 827,19 €.   
 
2. Vedľajšia hospodárska činnosť (v celých €) 
rok   2013 – 

schválený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(náklady) 

 

Percentuálne 
plnenie 

 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(výnosy) 

Percentuálne 
plnenie 

€ 94 525 110 627 117,03 % 110 791 117,21 % 

Príjmy vedľajšej hospodárskej činnosti (VHČ) boli použité na zabezpečenie 
komerčných služieb VHČ a to na krytie prevádzkových nákladov VHČ. 

Schválený rozpočet VHČ na rok 2013 bol upravený v kompetencii riaditeľky ICM 
medzi jednotlivými položkami podľa Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský 
Mikuláš § 7, ods.2.3. 

Výsledok hospodárenia vo VHČ po zdanení k 31.12. 2013  je zisk vo výške 126,43 €. 

 3. Vybrané záväzky a pohľadávky, majetok  

a)    Vybrané aktíva 
      Majetok  organizácie v obstarávacej cene k 31.12. 2013 je vo výške 105 178,86 €  
(53 823,42 € dlhodobý majetok, 13 695,69 € tovar na sklade, 37 243,30 finančný majetok, 
273,15  € pohľadávky z obchodného styku, 69,30 € pohľadávky voči zamestnancom – za 
stravné lístky, 74 € pohľadávky za vyúčtované Liptov region Card), 
b)     Vybrané pasíva 
     Vybrané záväzky organizácie k 31.12. 2013 sú vo výške 12 838,65 € (2 810,19 € 
záväzky z obchodného styku,  5 382,38 € záväzky voči zamestnancom, 3 281,13 € voči 
inštitúciám soc. a zdravot. zabezpečenia, 1 364,95 € daňové záväzky - z toho 482,38 € daň 
z pridanej hodnoty a 37,76 € daň z príjmu).      
      
4. Finančné zákonné fondy organizácie 
 Rezervný fond je k 31.12. 2013 vo výške 6 037,72 €.  
 Tvorba sociálneho fondu je 1 % z povinného prídelu v príslušnom roku a  zo 
zostatku z predchádzajúcich rokov. Sociálny fond bol použitý na krytie 13,42 % ceny 
stravného lístka (3 €). Stav sociálneho fondu k 31.12. 2013 je 496,37 €. 
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Program 2:  Podpora cestovného ruchu – Informačné centrum Mesta 
                      (hlavná činnosť)      
Zámer programu: Budovanie modernej turistickej informačnej kancelárie mesta Liptovský 
Mikuláš s cieľom podpory rozvoja podnikania, domáceho a aktívneho cestovného ruchu                     

Rozpočet programu (v celých €): 

rok   2013 – 
schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(náklady) 

 

Percentuálne 
plnenie 

 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(výnosy) 

Percentuálne 
plnenie 

€ 89 277 89 943 90 635 101 % 91 462 102 % 

            Komentár k programu:  

Charakteristika organizácie 

Informačné centrum Mesta je príspevková organizácia Mesta Liptovský Mikuláš 

a jeho hlavná marketingová organizácia v oblasti domáceho a aktívneho cestovného 

ruchu a podpory rozvoja podnikania v meste. Zastrešuje informačný servis služieb 

cestovného ruchu smerom k návštevníkom mesta a  miestnemu obyvateľstvu, zabezpečuje 

propagáciu mesta a vytvára vlastné produkty. ICM je partnerom verejného aj súkromného 

sektora, predovšetkým miestnych subjektov pôsobiacich vo sfére cestovného ruchu a 

regionálnych organizácií OOCR Región Liptov a Klaster Liptov, ktorých je Mesto členom. Je 

taktiež výkonnou zložkou mesta v zabezpečovaní aktivít vyplývajúcich z členstva v týchto 

regionálnych organizáciách.  

Ciele organizácie v roku 2013  

Informačné centrum má ciele na rok 2013 zadefinované v programovom rozpočte,    
schválenom mestským zastupiteľstvom. Marketingová stratégia bola teda plnená na základe 
vopred stanovených aktivít, ktoré sú zamerané na dve hlavné skupiny zákazníkov a to  
návštevníkov a obyvateľov mesta a regiónu.  

V roku 2013 boli v súlade s plánom  naplnené hlavné ciele organizácie v oblasti 
zabezpečenia: 

 
1. informačného servisu  
2. edičnej činnosti a propagácie (aktivity uvedené v prvku 2.1.) 
3. tvorby a realizácie vlastného produktu – sprievodcovskej činnosti na 

území mesta a regiónu  
 

Objem bezplatných informačných služieb poskytnutých Informačným centrom pre 
verejnosť je porovnateľný s rokom 2012. Služby využilo cca 88. tis klientov (z toho približne 
30 % tvoria obyvatelia mesta, prípadne regiónu).  

Zvýšený záujem v porovnaní s minulými rokmi bol  o sprievodcovskú službu, kde 
návštevnosť vzrástla o 230 %.  

Počet prenocovaní v meste sa zvýšil oproti roku 2012 o 7,7 %. 
 
Prehľad počtu prenocovaní a vybratej dane z ubytovania v meste: 
Rok  2012 2013 Percentuálny ročný 

nárast 

Počet prenocovaní 168 082 181 070   + 7,7 % 

Výber dane z ubytovania 159 234,74 € 181 070 € + 13,7 % 
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V organizácii pracuje 5 pracovníkov na plný úväzok a 1 pracovník (ekonóm) na polovičný 
úväzok. V priebehu roka v ICM vykonávalo absolventskú prax 7 študentov. Prevádzková 
doba organizácie je 2900 hodín ročne a mení sa v závislosti k turistickým sezónam. 
Prevádzková doba organizácie: 

Dátum Pondelok - Piatok Sobota Nedeľa  

15.09-30.6. 09.00 - 17.00 09.00 - 13.00 zatvorené / closed 

1.07-14.09. 09.00 - 18.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00  

 
V rámci úloh hlavnej činnosti programu 2, boli Informačným centrom v roku 2013 

zabezpečené nasledovne aktivity v oblasti edičnej činnosti a propagácie:  
 

Prvok 2.1: Edičná činnosť a propagácia 

Rozpočet prvku (v celých €):   

rok   2013 – schválený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(náklady) 

 

Percentuálne 
plnenie 

 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(výnosy) 

Percentuálne 
plnenie 

€ 5000 4 999 100 % 4 999 100 % 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný 

ukazovateľ 

Východiskový 

údaj rok 2012 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2013 

Dosiahnutá 

hodnota 
% plnenia 

Zabezpečiť aktívnu 

prezentáciu ponuky 

CR a budovať 

atraktívny imidž 

mesta 

Počet vydaných 

propagačných 

materiálov 63 tis. 63 tis. 103 tis.  163% 

Zabezpečiť aktuálnu 

prezentáciu 

a propagáciu mesta 

v oblasti CR a zvýšiť 

informovanosť 

občanov 

a návštevníkov 

mesta   

 
 
 
 
 
 

Webmarketing 

- web stránka Mesta,             

sekcie Návštevník, 

Mesto,Samospráva, 

Občan 

www.mikulas.sk 

- web stránka ICM  

www.mikulas.travel 

ICM v sociálnej sieti 

Facebook 

Periodicita:denne 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

          1 

 

 

1 

 

 

1 

 

           1 

 

 

1 

 

 

1 

 

    100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Poskytnúť viac  
informácií modernou 
a pohodlnou 
distribučnou cestou 
prostredníctvom 
mobilných  zariadení 

Mobilné aplikácie 

prostredníctvom QR 

www.mikulas.travel 

Periodicita: denne 

 

0 

 

1 

  

           1 

 

100% 

http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
http://www.mikulas.travel/
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Zvýšiť návštevnosť 

mesta a regiónu 

Počet výstav  

a prezentácií CR 
             7            7 15 214% 

Predĺžiť pobyt 

návštevníkov v meste  

Tvorba pobytových 

programov – 

produktových 

balíkov v meste, pre 

cieľové skupiny 

Periodicita: ročne 

4 4 4 100% 

Zabezpečiť 

informovanosť 

o aktuálnom dianí 

v meste  

Médiá- spracúvanie 

tlačových informácií 

o aktuálnej ponuke 

CR v meste  

Periodicita: ročne 

12 12 12 100% 

Zabezpečiť 

propagáciu 

kultúrnych 

a športových podujatí 

a zvýšiť ich 

návštevnosť 

Kultúrne a šport. 

podujatia 

spracúvanie 

a distribúcia 

kalendárov podujatí 

v meste a okolí  

Periodicita:  

týždenne  

mesačne  

ročne  

 

 

           

          1 

          1 

          1 

 

 

      

     1 

     1 

     1 

 

 

          

          1 

          1 

          1 

 

 

  

     100% 

     100% 

     100% 

Zabezpečiť aktívnu 

prezentáciu 

a propagáciu mesta 

v rámci regiónu 

Spolupráca 

s OOCR  

tvorba turistických 

informačných 

databáz za mesto 

a okolie. Analýzy 

a štatistiky, mediálny 

servis, tvorba 

spoločnej ponuky 

podujatí, 

webmarketing 

celoročne celoročne celoročne celoročne 

Zabezpečiť aktívnu 

prezentáciu 

a propagáciu mesta 

v rámci regiónu 

Spolupráca 

s Klastrom Liptov 

Poskytovanie 

databázových 

údajov za mesto a 

okolie, spoluúčasť 

na tvorbe PM, 

spolupráca na LRC 

a CRS 

celoročne celoročne celoročne celoročne 

Podporiť atraktívnosť 

mesta vytvorením 

zaujímavého 

produktu 

Vytvorenie 

a prezentácia 

nového 

prehliadkového 

okruhu v meste  

s názvom 

„Jánošíkova cesta“ 

Počet vyškolených 

sprievodcov CR 

 

 

 

 

10 

 

1 

 

 

         10 

 

1 

 

 

           5 

 

100% 

 

 

      50% 
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Sprístupniť históriu 

a súčasné dianie 

mesta zaujímavým 

spôsobom a 

prezentovať 

verejnosti prácu 

sprievodcov CR 

Organizácia 

Svetového dňa 

sprievodcov – 

Periodicita: ročne 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

100% 

Podporiť atraktívnosť 

mesta 

prostredníctvom 

sprievodcovských 

služieb 

Pravidelná 

sprievodcovská 

služba 

v mesiacoch  júl-

august  

Periodicita: mesačne 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

100% 

Komentár k súhrnu aktivít v Prvku 2.1:  

           Celkový objem priamych nákladov vynaložených na propagáciu bol vo výške 24 041 € 
(z toho: z rozpočtu zriaďovateľa 4998,99 €, zo štátnej dotácie prostredníctvom OOCR Liptov 
19 041 €). Použité finančné prostriedky štátnej dotácie nie sú súčasťou rozpočtu ICM. 
    
Propagačné materiály  
 

Propagačných materiálov bolo prostredníctvom Informačného centra vydaných viac  
ako bolo pôvodne plánované, ale finančne boli zabezpečené z projektu štátnej dotácie 
získanej cez OOCR, takže mestu ani ICM nevznikli žiadne navýšené náklady.  

Zvýšený počet tlačovín bol vydaný z nasledovných viacerých dôvodov:  
 - v tejto položke sú započítané aj tlačoviny vydané v rámci projektu „Jánošík 300. rokov 
legendy“, ktoré boli pôvodne plánované realizovať prostredníctvom marketingu mesta, ale 
z rovnakých finančných prostriedkov štátnej dotácie,  
- zvýšená potreba zabezpečenia výstav CR propagačnými materiálmi, ktorých sme sa za 
mesto zúčastnili o 114% viac, ako bolo pôvodne v pláne a to z toho dôvodu, že sa vyskytli 
možnosti spoluúčasti na prezentačných podujatiach, ktoré pre mesto a ICM znamenali 
bezplatnú účasť a vyžadovali len dodanie uvedených materiálov,  
- Imidžový propagačný materiál „Liptovský Mikuláš a okolie“ v počte 23. tis. ks bol  
redigovaný a vydaný z dôvodu jeho nedostatku koncom roka 2013 a bude slúžiť k distribúcii 
počas celého roka 2014, 
- potreba rozsiahlejšej distribúcie materiálov aj prostredníctvom OOCR Región Liptov, 
vzhľadom aj k zdroju ich financovania.   

 Propagačný materiál „Sprievodca atraktivitami -  Liptovský Mikuláš a okolie“  leto 
- 30 tis. ks (v slovenskej, anglickej, poľskej a nemeckej verzii) určené na bezplatnú 
distribúciu (financované z projektu štátnej dotácie cez OOCR). Materiály obsahujú 
aktuálnu ponuku atraktivít v meste a okolí na obdobie jún - november 2013,  

 Propagačný materiál „Sprievodca atraktivitami -  Liptovský Mikuláš a okolie“  
zima - 30 tis. ks (v slovenskej, anglickej, poľskej a ruskej verzii) určené na bezplatnú 
distribúciu (financované z projektu štátnej dotácie cez OOCR). Materiály obsahujú 
aktuálnu ponuku atraktivít v meste a okolí na obdobie december 2013 - máj 2014,  

 Propagačný materiál k prehliadkovej trase „Jánošíkova cesta“ a súboru podujatí 
venovaných 300. výročiu súdu a popravy Jura Jánošíka. Mapuje miesta a udalosti, 
ktoré sú v meste historicky späté s Jánošíkom. Oboznamuje s jeho stručným 
životopisom aj s tým, ako sa legenda preniesla až do súčasného umenia. Poskytuje 
prehľad podujatí, ktoré sa budú konať až do konca augusta aj informácie o tom, ako 
je možné za návštevu expozícií a podujatí bezplatne získať Jánošíkov dukát. Bolo 
vydaných 20 tis. kusov (v slovenskej, anglickej a poľskej verzii) na bezplatnú 
distribúciu (financované z projektu  štátnej dotácie cez OOCR), 

 Imidžový propagačný materiál „Liptovský Mikuláš a okolie“ (v slovenskej, anglickej, 
nemeckej, poľskej, ruskej a francúzskej verzii) 23 tis. ks.  
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Propagačné predmety 
 

 Pri príležitosti udalostí Jánošík 300 rokov legendy sme pripravili námety a dali vyrobiť  
20 druhov propagačných predmetov (tričká, turistické známky, pohľadnice, magnetky, 
hrnčeky, poháre, valašky, nálepky...) – určené na predaj. 

 S motívmi mesta a Liptova sme pripravili návrhy a dali vyrobiť oproti minulému roku 
ďalších 20 nových druhov upomienkových predmetov.    
Bližšie na www.mikulas.travel alebo www.facebook.com - Informačné centrum  
L. Mikuláš. 
 

Digitálny marketing  
 

 Tvorba a aktualizácia internetových stránok mesta www.mikulas.sk, 
a Informačného centra www.mikulas.travel.  
Spracovanie, aktualizáciu a administráciu informácií  zabezpečuje ICM v sekciách 
Návštevník (turistické informácie a služby) a  Prehľad podujatí.  V ďalších troch 
z piatich hlavných sekcií (Mesto, Samospráva, Občan) – sú to organizácie a inštitúcie 
mesta, kultúra a voľný čas, športové inštitúcie, školstvo,  zdravotníctvo a ďalšie. 
Administrácia prebieha každodenne, hlavne čo sa týka noviniek a podujatí. Pred 
turistickými sezónami boli vykonané kompletné aktualizácie turistických informácií, 
produktov a noviniek vo všetkých troch jazykových verziách.  
 
NOVINKA - V novembri 2013 bola spustená nová verzia www.mikulas.travel (sekcia 
Návštevník). Bola zmenená štruktúra informácií (dynamickejšie usporiadanie 
a vyhľadávanie) a redizajn, prispôsobený hlavnej mestskej stránke www.mikulas.sk. 
Boli vytvorené nové google mapy vo všetkých 3 jazykových verziách (viac ako 200 
máp), v rámci nich sú  spracované kontakty a označenia propagovaných inštitúcií a 
zabezpečené prelinkovanie na ich domovské stránky.  

     

 Aplikácie pre mobilné zariadenia 
a) Web stránky www.mikulas.sk a www.mikulas.travel sú kompatibilné na 

prehliadanie v mobilných zariadeniach  
 
b) Mobilná aplikácia elektronickej prezentácie mesta prostredníctvom QR kódu 

– cieľom tohto marketingového nástroja je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom 
viac informácií ďalšou modernou a pohodlnou elektronickou distribučnou cestou, 
prostredníctvom mobilných zariadení. Celoročne sú pripravené a spustené 
statické prezentácie – zoznam najzaujímavejších atraktivít v meste a regióne 
s aktuálnymi informáciami  (kontakty, prevádzková doba, vstupné), v ktorých je 
možné po načítaní do telefónu pohodlne listovať.  

 

 Prezentácia v sieti www.facebook.com – Informačné centrum Mesta, kde si 
záujemcovia môžu nájsť hlavne informácie o novinkách v meste a okolí, aktuálnych 
podujatiach a predpredaji vstupeniek, ponuka je prezentovaná aj cez facebook 
prezentáciu regiónu OOCR a Klaster Liptov.  

 Spracúvanie a administrácia top podujatí za mesto aj do ponuky podujatí na 
regionálnej web stránke regiónu Liptov www.visitliptov.sk.  

 Zabezpečenie propagácie mesta spoluprácou pri tvorbe a aktualizácii podkladov 
k prezentáciám v rámci partnerských internetových   stránok(www.slovakia.travel, 
www.visitliptov.sk, www.liptov.sk, www.regionzilina.sk, www.infoslovak.sk, 
www.euroregiontatry.sk, www.obnova.sk, www.kedykam.sk, www.cestovanie.sk, 
www.cestujemeposlovensku.sk), www.ziveslovensko.sk, www.cestovatel.eu. 

 
 
 
 

http://www.mikulas.travel/
http://www.facebook.com/
http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
http://www.mikulas.travel/
http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
http://www.facebook.com/
http://www.visitliptov.sk/
http://www.slovakia.travel/
http://www.visitliptov.sk/
http://www.liptov.sk/
http://www.regionzilina.sk/
http://www.infoslovak.sk/
http://www.euroregiontatry.sk/
http://www.obnova.sk/
http://www.kedykam.sk/
http://www.cestovanie.sk/
http://www.cestujemeposlovensku.sk/
http://www.ziveslovensko.sk/
http://www.cestovatel.eu/
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Workshopy, výstavy a veľtrhy cestovného ruchu 
 Prezentácie na jednotlivých podujatiach boli zabezpečené aktuálnymi propagačnými 
materiálmi o meste a personálne v spolupráci s OOCR Liptov, VÚC – ŽSK (KOCR – ŽTK), 
Klastrom Liptov (KL).  
 
    Dátum                               Názov                                              Miesto                      

     24. - 27.1. 2013                ITF Slovakiatour                            Bratislava                    

       6.- 10. 3. 2013                ITB Berlín                                       Berlín   

     20.- 23. 3. 2013                MITT MOSKVA                               Moskva 

       6. – 7. 4. 2013                Slovenské dni v Bielsko-Biala      Bielsko-Biala                      

     17.- 19.5.  2013                Region Tour Expo                          Trenčín 

            26. 5. 2013                Zbojnícke dni                                  Chorszow 

       31.7.-3.8.2013                Made in Slovakia                            Poprad 

              6. 8. 2013                Podrože                                           Varšava  

            23. 8. 2013                Slovenský deň v Krakowe             Krakow  

     17.- 20. 9. 2013                OTDYCH LEISURE                          Moskva 

       8.-10.10. 2013                INTERLAVEX                                   Liptovský Mikuláš 

            10.10.2013                Dni miest v Prahe                            Praha 

      10.-12.10.2013                INWETEX CISTRAVEL MARKET   Sankt Peterburg     

    27. -28.10. 2013                Česko-slovenské dni                      Plzeň 

   30.11.-1.12.2013                Slovenské dni                                  Bialsko Biala 

                                             

Ďalšie marketingové aktivity 

 Spracúvanie a propagácia prehľadov kultúrnych a športových podujatí v meste 
a okolí – obsahuje zber údajov, ich spracovanie a zverejňovanie na mestskej web 
stránke, v mestskom mesačníku Mikuláš a distribúciu médiám. Príprava a distribúcia 
víkendových, mesačných a celoročných prehľadov. Spolupráca so SACR a VÚC 
Žilina pri príprave celoročných prehľadov kultúrnych a športových podujatí v SR za 
Liptovský Mikuláš a okolie. 

 Mediálny servis – (tlačové správy) spracúvanie a prezentácia informácií 
z aktuálneho diania v meste pre miestne, regionálne i štátne médiá a organizácie 
(prezentované samostatne alebo ako podklad k mediálnym výstupom  OOCR Liptov). 

 Spracúvanie a propagácia špeciálnych pobytových programov pre rôzne cieľové 
skupiny zákazníkov a štyri ročné obdobia – spolu 16 programov v meste a regióne. 

 Spracovanie a prezentácia ponuky cestovného ruchu v meste pred letnou 
a zimnou turistickou sezónou (novinky v meste, pripravované podujatia, ponuka 
ICM) ubytovateľom a  regionálnej podnikateľskej sfére (v spolupráci s Klastrom Liptov 
– jún, november 2013), 

 Zabezpečenie nového označenia prevádzky Informačného centra, aktualizácia  
navigačného systému v meste pre peších i motoristov a reklamných tabúľ na 
parkovacích  plochách.  

 
Sprievodcovské služby 
 

 V roku 2013 sme verejnosti predstavili nový prehliadkový okruh sprievodcovskej 
služby s názvom „Jánošíkova cesta“. Otvorili sme ho tradične vo februári 2013  pri 
príležitosti Svetového dňa sprievodcov 4 bezplatnými prehliadkami v slovenskom 
a anglickom výklade. Táto prehliadková trasa bola pripravená ako súčasť súboru 
podujatí venovaných 300. výročiu súdu a popravy Jánošíka. Hodinová prehliadka 
mesta so zastaveniami na miestach spojených so životom Jura Jánošíka a návštevou 
Mikulášskej mučiarne je plná faktov aj mýtov z jeho života a z doby v ktorej žil. 
Jánošíkova cesta ostáva aj po skončení roka naďalej v komerčnej ponuke ICM. 
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V rámci prehliadky je možné objednať si aj krátku divadelnú scénku z vynesenia súdu 
nad Jánošíkom,        

 Marec 2013- študenti stredných škôl v L. Mikuláši – 6 bezplatných prehliadok,  

 Júl - august - pravidelná sprievodcovská služba. Otvorili sme ju dňa 28.6.2013. 
Sprievodcovské služby prebiehali počas letných mesiacov každý piatok o 16:00 
hod. so slovenským a anglickým výkladom – 26 bezplatných prehliadok,    

 Pri príležitosti svetového dňa CR – 28. septembra - 4 bezplatné prehliadky,      

 Do súboru celoročných podujatí v meste bolo v súhrne začlenených 40 bezplatných 
prehliadok a odohraných 10 divadelných scénok z vynesenia rozsudku nad 
Jánošíkom pred Mikulášskou mučiarňou. Zúčastnilo sa ich  spolu 2289 osôb (z toho 
359 komerčne),   

 ICM má spolu k roku 2013 spolu v ponuke  5 prehliadkových okruhov v meste a v 
rámci Liptova ďalšie 4 trasy po najzaujímavejších atrakciách. Okrem toho  je 
operatívne možné pripraviť aj iný špeciálny program so sprievodcom podľa 
požiadaviek objednávateľa.  

        

Spolupráca so združením CR Klaster Liptov 
 

 Liptov Region Card (LRC) – prezentácia vlastných produktov v zľavovom systéme 
karty, predaj klientom a bezplatná výmena kariet vydaných do júla 2013 za nové LRC 
v súvislosti s novým dodávateľom karty. (Za rok bolo v IC vydaných a vymenených 
849 zľavových kariet). Príprava podkladov k mape a brožúre k LRC,  

 Centrálny rezervačný systém (CRS) – spolupráca pri zabezpečovaní ubytovania 
v meste a regióne Liptov, 

 Pravidelná účasť v expertných skupinách Klastra a spolupodieľanie sa na riešení 
regionálnej problematiky a plnenie úloh vyplývajúcich z členstva mesta v organizácii. 

 
 
Spolupráca s OOCR REGION LIPTOV 
 

Medzi ICM a OOCR REGION LIPTOV bola pre rok 2013 uzatvorená zmluvná 
spolupráca v hodnote 14 999 €, v rámci ktorej boli zrealizované aktivity:  

 zber a tvorba informačných databáz z oblasti cestovného ruchu v regióne Liptov, 

 spracúvanie štatistiky návštevníkov v TIK, 

 mediálny servis a pravidelné informovanie o ponuke podujatí vrátane           
     monitoringu médií,  

 pravidelné vytváranie a zasielanie newsletterov o činnosti destinácie, ponuke na   
     leto/zimu, 

 aktualizácie webovej stránky.  
 

 Z projektu štátnej dotácie boli s OOCR realizované aktivity v hodnote 19 041 € 
(Bližšie údaje sú uvedené v prvku 2.1. Edičná činnosť a propagácia),   
Ďalšie aktivity: 

 Priebežná príprava podkladov k tlačovým správam vydávanými OOCR Región  
Liptov v priebehu celého roka,  

 Výstavy CR – spolupráca pri zabezpečení jednotlivých akcií uvedených v prehľade,  

 Webmarketing – pravidelné uverejňovanie podujatí a noviniek v meste a okolí na 
web prezentáciu regiónu Liptov, zároveň na facebook Liptov, 

 Pravidelná účasť v expertných skupinách OOCR, spolupodieľanie sa na riešení 
regionálnej problematiky a plnenie úloh vyplývajúcich z členstva mesta v organizácii. 
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Program 2: Doplnkové služby cestovného ruchu  
                    (vedľajšia hospodárska činnosť) 

Zámer programu: Poskytnutie možnosti klientom využiť platené doplnkové služby a zároveň 
zabezpečenie časti finančných výnosov organizácie 

2.Vedľajšia hospodárska činnosť 

rok   2013 – 
schválený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(náklady) 

 

Percentuálne 
plnenie 

 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2013 

(výnosy) 

Percentuálne 
plnenie 

€ 94 525 110 627 117,03 % 110 791 117,21 % 

 
Komentár k programu: Okrem neplatených služieb (bod 1A) poskytuje ICM platené 
doplnkové služby v oblastiach: 

•  sprostredkovanie ubytovania • inzertná služba • platená inzercia pre podnikateľské 
subjekty na www.mikulas.sk a www.mikulas.travel • zmenáreň • sprievodcovská služba  
• faxová služba • obchodná činnosť • prístup na internet pre verejnosť  • poistenie záchrany 
v horách • predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové  podujatia • propagácia a predaj 
Liptov Region Card • distribučná činnosť publikácií a propagačných materiálov vydaných 
mestom • kopírovacia služba   

Zoznam použitých skratiek: 
AICES - Asociácia informačných centier Slovenska, CR - Cestovný ruch, CRS - Centrálny 
rezervačný systém, HČ - Hlavná činnosť,  ICM - Informačné centrum Mesta, KL - Klaster 
Liptov, KOCR, ŽTK  - Krajská organizácia cestovného ruchu - Žilinský turistický kraj, LRC - 
Liptov Región Card, OOCR Liptov - Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov,  
PM - Propagačný materiál,  SACR - Slovenská agentúra pre cestovný ruch, SDS - Svetový 
deň sprievodcov, TS - Turistická sezóna, VHČ - Vedľajšia hospodárska činnosť, ŽSK - 
Žilinský samosprávny kraj.   
 
 

http://www.lmikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/


Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1, 031 01 Lipt. Mikuláš

Hlavná činnosť Návrh Upravený Plnenie

rozpočtu rozpočet rozpočtu %

              Druh nákladov / výnosov 2013 v € k 31.12.2013 k 31.12.2013

NÁKLADY 89 277 89 943 90 635 101%

z toho prevádzkové náklady 84 000 84 666 84 666 100%

50 Spotrebované nákupy 11 650 12 517 12 516 100%

501 Spotreba materiálu 5 950 8 684 8 683 100%

501/1 Všeobecný materiál 300 2 912 2 912 100%

501/0 Kancelársky materiál 450 600 600 100%

501/2 Edičný materiál a propagácia 5 000 5 000 4 999 100%

501/4 Kniny, časopisy, noviny 200 172 172 100%

502 Spotreba energie 5 700 3 833 3 833 100%

502/0 Elektrická energia 2 300 1 250 1 250 100%

502/1 Teplo,vodné,stočné,nájom 3 400 2 583 2 583 100%

51 Služby 6 280 5 813 5 813 100%

511 Oprava a údržba 1 210 901 901 100%

512 Cestovné 300 35 35 100%

513 Reprezentačný fond 200 227 227 100%

518 Ostatné služby 4 570 4 650 4 650 100%

518/0 Ochrana objektov 470 464 464 100%

518/1 Aices 165 165 165 100%

518/2 Výkony spojov 3 400 3 161 3 161 100%

518/6 Poštovné 40 25 25 100%

518/8 Odvoz odpadov 95 98 98 100%

518/9 Údržba software 400 737 737 100%

52 Osobné náklady 70 725 71 021 71 021 100%

521 Mzdy 50 682 51 553 51 553 100%

524 Náklady na soc. poistenie 17 837 17 822 17 822 100%

527 Zákonné sociálne náklady 2 206 1 646 1 646 100%

527/1 Povinný prídel do SF 506 370 370 100%

527/2 Náklady na stravné 1 700 1 276 1 276 100%

54 Ostatné náklady 345 315 315 100%

548 Iné ostatné náklady 345 315 315 100%

548/0 Poistenie majetku 75 73 73 100%

548/1 Poplatky banke 170 205 205 100%

548/2 Ost. náklady 100 37 37 100%

55 Odpisy a rezervy 277 277 277 100%

551 Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku 277 277 277 100%

552 Tvorba rezervy z prevádz.činnosti 

(nevyčerp.dovolenky)* 693

VÝNOSY 89 277 89 943 91 462 102%

691 Príspevok zriaďovateľa 74 001 74 667 74 667 100%

       z toho : - na krytie prevádz. nákladov a 

edičnú činnosť a propagáciu 74 001 74 667 74 667 100%

648/0 Úroky na bežnom bankovom účte 30

652 Zúčtovanie zákon. rezerv 1 489

692 Výnosy z kapitálových transferov 277 277 277 100%

697 Účelový finančný príspevok z OOCR 14 999 14 999 14 999 100%

Výsledok hospodárenia 0 0 827

Koeficient preúčtovania prevádzkových nákladov 75% HČ : 25% VHČ
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Vedľajšia hospodárska činnosť

Návrh 

rozpočtu

Upravený 

rozpočet

Plnenie 

rozpočtu %

Druh nákladov/výnosov na rok 2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013

NÁKLADY 94 525 110 809 110 627 100%

50 Spotrebované nákupy 13 330 15 085 14 749 98%

501 Spotreba materiálu 230 1 220 1 220 100%

501/1 Všeobecný materiál 100 545 545 100%

501/0 Kancelársky materiál 100 659 659 100%

501/4 Knihy a časopisy 30 16 16 100%

502 Spotreba energie 1 400 1 400 1 064 76%

502/0 Elektrická energia 500 500 347 69%

502/1 Teplo,vodné,stočné,nájom 900 900 717 80%

504 Predaný tovar 11 700 12 465 12 465 100%

51 Služby 1 257 953 761 80%

512 Cestovné 70 70 0

511 Oprava a údržba 50 37 37 100%

518 Ostatné služby 1 137 846 724 86%

518/0 Ochrana objektov 135 129 129 100%

518/2 Výkony spojov telefón, fax 280 263 263 100%

518/6 Poštovné 40 41 41 100%

518/7 Školenia, kurzy, semináre 50 30 30 100%

518/8 Odvoz odpadov 32 32 32 100%

518/9 Údržba software 600 351 229 65%

52 Osobné náklady 15 434 16 946 16 943 100%

521 Mzdové náklady 10 986 11 915 11 915 100%

524 Náklady na soc. poistenie 3 867 4 500 4 497 100%

527 Zákonné sociálne náklady 581 531 531 100%

527/1 Povinný prídel do SF 110 106 106 100%

527/2 Náklady na stravné 471 425 425 100%

54 Ostatné náklady 290 278 396

549 Iné ostatné náklady 290 278 396

548/0 Poistenie majetku 170 187 187 100%

548/13 Poplatky banke 80 69 69 100%

548/2 Iné náklady 40 22 13 59%

549 Manká a škody 127

55 Odpisy a rezervy 114 114 345

551 Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku 114 114 114 100%

552 Tvorba rezervy z prevádz.činnosti 

(nevyčerp.dovolenky)* 231

568 Nákup valút 64 100 77 433 77 433 100%

VÝNOSY 94 525 110 809 110 791 100%

60 Tržby za vl. výkony a za tovar 26 220 30 537 30 258 99%

602 Tržby z predaja služieb 10 220 11 352 11 073 98%

602/0 Inzertná a propagačná služba 6 100 6 462 6 183 96%

602/1Servisné služby 4 120 4 890 4 890 100%

inzercia-internetová stránka 700 582 582 100%

sprostredkovanie poistenia na hory 110 81 81 100%

prístup na internet 100 115 115 100%

kopírovanie, skenovanie 360 382 382 100%

provízia z predaja vstupeniek 1 500 1 953 1 953 100%

Liptov Region Card Klaster Liptov 200 231 231 100%

sprievodcovská činnosť 400 874 874 100%

sprostredkovanie ubytovania 200 270 270 100%

faxová služba 550 402 402 100%

604 Tržby za predaný tovar 16 000 19 185 19 185 100%

648 Ost. Výnosy/ kredit. Úrok 14 14 100%

66 Ostatné výnosy 68 305 80 258 80 258 100%

668 Predaj valút 68 305 80 258 80 258 100%

652 Zúčtovanie zákon. rezerv 261

Výsledok hospodárenia 0 0 164
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ŠTATISTIKA NÁVŠTEVNOSTI Informačného centra Mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013

Domáci obyvatelia JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DEC

CELKOM ZA ROK 

2013

CELKOM ZA ROK 

2012

Nárast/zníženie 

návštevnosti v %

Liptovský Mikuláš + región 1600 1700 2220 1350 1900 2300 3100 3500 2800 1800 1500 2200 25970 25450 2%

Návštevníci JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DEC CELKOM ZA ROK CELKOM ZA ROK 

Slovensko 550 900 1300 80 200 1950 3600 4800 2950 1250 80 640 18300 18030 1%

Česká republika 500 1500 1140 120 220 2360 4200 4600 3800 700 10 150 19300 19950 -3%

Poľsko 1650 3600 1200 90 60 1680 3300 4000 1900 80 x 320 17880 18250 -2%

Maďarsko 25 30 30 x x x x 20 5 x x 40 150 220 -32%

Ukrajina 700 550 180 x x x x x x 10 x 160 1600 1830 -13%

Litva 550 450 200 x x x x x x x x 180 1380 1250 10%

Rakúsko x x x x x x 10 25 12 x x x 47 38 24%

Holandsko x x x x x 30 120 150 60 x x x 360 420 -14%

Belgicko x x x x x 30 100 140 40 x x 10 320 250 28%

Nemecko 30 x 20 x x 40 80 160 85 x 5 15 435 445 -2%

Španielsko x x x x x 5 15 12 9 5 x x 46 32 44%

Francúzsko x x x x x 25 30 25 20 x x x 100 98 2%

Taliansko x x x x x 15 30 45 x x x x 90 100 -10%

Ruská federácia 400 280 140 50 20 x x x x x x 320 1200 1160 3%

Veľká Británia, Írsko 20 x x x 9 15 20 32 15 x x 25 136 96 42%

Ostatné európske krajiny x x x x x 70 80 120 110 x x 90 470 500 -6%

EURÓPA spolu: 61814 62669 -1%

Kanada x x x x x 20 x x 10 x x x 30 45 -33%

USA x x x x 15 35 12 15 x x x x 77 63 22%

AMERIKA spolu: 107 108 -1%

Japonsko x x x x 15 10 x x x x x x 25 19 32%

Izrael x x x x 40 20 x 22 30 x x x 112 250
-55%

ÁZIA spolu: 137 269 -49%

Návštevnosť ICM spolu: 6025 9010 6430 1690 2479 8605 14697 17666 11846 3845 1595 4150 88038 88496 -1%
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