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Návrh  na  uznesenie 

   mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  zo dňa  26. júna 2014              

___________________________________________________________________ 

 

 

 

     K bodu:     Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto účasť  

     

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o 

               

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

predloženú správu o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť 
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D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA  
Sídlo: Bratislava, Bezručova 9 

Členské na rok 2013: 4 609,44 EUR 

Pôsobnosť: celoslovenská 

 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je mimovládna organizácia miest a obcí 

ako právnických osôb, ktorej cieľom je zastupovať združené mestá a obce voči Národnej rade 

SR, vláde SR, ústredným orgánom štátnej správy, medzinárodnými inštitúciám a iným 

subjektom. Obhajovať spoločné záujmy a práva členov v súlade s Európskou chartou miestnej 

samosprávy, Ústavou SR a zákonmi SR. Predkladať príslušným orgánom návrhy na riešenie 

problémov miestnej samosprávy a zjednocovať postup členov pri vykonávaní zverených úloh.  

Hlavnými témami s ktorými sa zaoberali orgány ZMOS boli: 

- konsolidácia finančných prostriedkov, napĺňanie  memoranda v roku 2013 

- modernizácia samospráv 

- školstvo 

- sociálne služby 

- fondy Európskej únie a nové programové obdobie 

-legislatívny proces – verejné obstarávanie, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, 

zákon o odpadoch,  zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku 

- medzinárodná spolupráca 

 

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ LIPTOVA  
Sídlo: Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41 

Členské za rok 2013: 3 201 EUR 

Pôsobnosť: okres Liptovský Mikuláš 

 Združenie miest a obcí Liptova (ZMOL) je mimovládna organizácia miest a obcí 

okresu Liptovský Mikuláš s dôrazom na regionálne zastupovanie miest a obcí. Poskytuje 

metodickú pomoc v procese prechodu kompetencií na samosprávu, vytvára podmienky pre 

spoluprácu s VÚC, presadzuje spoločné záujmy regiónu v cestovnom ruchu, pri transformácií 

vodární a kanalizácií, zabezpečuje operatívne tok informácií medzi ZMOS, ZMOL a členmi 

združenia. ZMOL má v súčasnosti 56 členov (2 mestá, 54 obcí, 74-tis. obyvateľov) 

Rada ZMOLu sa v roku 2013 stretla 5x a 3x bolo zvolané valné zhromaždenie ZMOLu. Na 

zasadnutiach  sa venovali  problematike vyhliadkových letov ponad kataster obcí Liptovský 

Mikuláš, ako aj zmenou zákona o voľnom pohybe malotraktorov po miestnych 

komunikáciách.  

Dôležitým problémom bolo riešenie nakladania s TKO. Významným dokumentom, 

ktorý by mal byť spracovaný je tzv. „audit samosprávy“, ktorý ukáže koľko kompetencií 

v dnešnej dobe  samosprávy musia zvládnuť. 

 

 

ÚNIA MIEST  SLOVENSKA 
Sídlo: Bratislava, Prepoštská 4 

Členské na rok 2013: 4 161,30 EUR 

Pôsobnosť: celoslovenská 

 Únia miest Slovenska (ÚMS) vznikla ako záujmové združenie zastupujúce najmä 

mestá SR na základe skúseností a poznania, že problematika väčších miest je odlišná od obcí 
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a v ZMOS-e boli vzhľadom na počet členov v menšine. Únia pripravila celý rad potrebných 

dokumentov pri transformácii verejnej správy.   

XXII. Snem Únie miest Slovenska stanovil hlavné ciele nášho združenia do konca volebného 

obdobia – do r. 2014: 

- systémové prerozdelenie kompetencií a financovania miest, akcent na postavenie miest ako 

prirodzených centier regiónov v rámci ďalšej etapy reformy verejnej správy, výraznú 

angažovanosť v príprave Partnerskej dohody SK-EÚ pre obdobie rokov 2014-2020 

i v legislatívnom procese na národnej úrovni a zintenzívnenie spolupráce a komunikácie 

s hlavnými partnermi na domácej pôde i v stredoeurópskom a európskom kontexte. 

Predchádzajúci XXIII. snem v rámci vyhodnotenia plnenia uvedených cieľov prijal výzvu na 

vládu Slovenskej republiky, aby pri príprave Partnerskej dohody SR a EÚ na roky 2014-2020: 

 navýšila prostriedky na Integrovaný regionálny operačný program aspoň na 2 mld. Eur 

 umožnila mestám a obciam v priľahlých mestských regiónoch vyčerpať z IROP 

a ostatných sektorových operačných programov minimálne 35-40% národnej alokácie 

okrem základnej infraštruktúry 

 využila nástroje flexibility obsiahnuté v nariadeniach Európskej komisie, na výrazné 

posilnenie možností čerpania európskych fondov pre hlavné mesto SR Bratislavu, mestá 

Bratislavského kraja spolu s obcami v ich regiónoch, ako aj Bratislavského 

samosprávneho kraja v programovacom období 2014-2020 

XXIII. snem schválil program realizácie „Cieľov Únie miest Slovenska do XXIV. snemu 

UMS“: 

 Prijať vlastné stanovisko Únie miest Slovenska k prerozdeleniu kompetencií územnej 

samosprávy s návrhmi na zmeny financovania a usporiadanie kompetencií. 

 Návrh na prehodnotenie – posilnenie financovania funkcií, ktoré plní Bratislava ako 

hlavné mesto 

 Predložiť návrh na prerozdeľovanie finančných prostriedkov cez nariadenie vlády SR č. 

668 s využitím počtu obyvateľov v rámci systematicky usporiadaného Registra 

obyvateľov. 

 Predložiť do diskusie o spoločnom výkone kompetencií návrh na prirodzené centrá 

regiónov, odôvodnené odbornými kritériami. 

 Vyvolať diskusiu o mestských regiónoch, ktoré tvoria prirodzené centrá a ich okolité 

obce a špecifikovať ich úlohy. 

 Podieľať sa na finalizácii Partnerskej dohody SR a EÚ na roky 2014-2020. 

 Aktívne pripomienkovať návrhy kľúčových zákonov pre samosprávu, osobitne nový 

stavebný zákon a novely zákonov o odpadoch, o sociálnych službách, o regionálnom 

školstve. 

 Predložiť vláde legislatívny zámer zákona o poplatku za rozvoj. 

 Pripraviť postup pri zavádzaní projektu Open data, v ktorom mestá budú sprístupňovať 

údaje, ktoré zhromažďujú, v dohodnutej otvorenej forme. 

 Nadviazať užšiu spoluprácu s Komorou miest ZMOS, s Rakúskym zväzom miest 

a ďalšími partnermi pri hľadaní riešení vhodných pre mestá v čase krízy 

i v nasledujúcom období. 

Predchádzajúci XXIII. snem zároveň schválil výzvy členským a spolupracujúcim mestám, 

aby sa zúčastnili súťaže „ZlatýErb.sk 2013“, výzvy MF SR k Elektronizácii služieb miest – 

„eMestá“ v rámci OPIS a aktívne sa zapojili do finále VII. etapy súťaže „Samospráva 

a Slovensko bez bariér 2010-2013“ a uložil prezídiu rozpracovať a plniť úlohy vyplývajúce 

z uznesenia XXIII. snemu, vyhodnotiť podnety z diskusie, prijať rozhodnutia na ich riešenie 

a zabezpečiť realizáciu cieľov Únie miest Slovenska do XXIV. snemu ÚMS. 
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ZDRUŽENIE REGIÓN „TATRY“ 
Sídlo: Kežmarok, Hlavná 46 

Členské za rok 2013: 3 201 EUR €,   

Pôsobnosť: regióny Spiš, Liptov a Orava na Slovensku; z poľskej strany okresy Gorlicki,  

                   Nowosadecki, Nowotarski a Tatranski 

Projektové aktivity Združenia Región „Tatry“ od XIX. Kongresu ZRT konaného dňa 

23. apríla 2013 v Trstenej. 

Združeniu Región „Tatry“ boli z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR podporené dva projekty:  

1. Generálna obnova a modernizácia cyklotrás v pohraničnom území Euroregiónu  „Tatry“ 

2. Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry na území Euroregiónu Tatry – Orava a Spiš  

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 

2013 Združenie Región „Tatry“ realizovalo aktivity dvoch projektov:  

1. Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“    
Príprava dvojjazyčnej ročenky pod názvom Pohraničie Poľsko-Slovenské 2010-2012 (09/2012 – 

04/2013)  

Obsahové a grafické spracovanie publikácie propagujúcej historicko-kultúrne regióny na území 

Združenia Región „Tatry“ – Spiš, Orava a Liptov a príprava koláže členských miest Euroregiónu 

„Tatry“ – podklad pre publikáciu a puzzle (01 – 05/2013) 

Výroba puzzle (koláž členských miest Euroregiónu „Tatry“) (05 – 06/2013) 

Tlač publikácie propagujúcej historicko-kultúrne regióny na území Združenia Región „Tatry“ – Spiš, 

Orava a Liptov (06 – 07/2013) 

Spoluorganizovanie Bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia v rámci 

územia Euroregiónu „Tatry“ (09/2012 – 07/2013) 

Príprava a výroba dokumentárneho filmu prezentujúceho ľudové remeslá slovensko-poľského 

pohraničia v rámci územia Euroregiónu „Tatry“ (09/2012 – 07/2013) a Výroba DVD 

s dokumentárnym filmom (06 – 08/2013) 

Tento film bol v septembri 2013 premietaný v Kine Iskra v Kežmarku, trikrát ho odvysielala 

Slovenská televízia – Dvojka, zároveň sa vysielal v niekoľkých regionálnych televíziách. Na 

www.youtube.com má film už vyše 1.800 prezretí.  

Prezentácia ročenky, publikácie, puzzle a filmu (08/2013) 

Distribúcia výstupov mikroprojektu: ročenka, publikácia, puzzle a DVD (04, 06 – 08/2013) 

Rozpočet projektu: Celková výška rozpočtu projektu: 46 970,54 €  

2. Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce 

 Tento projekt realizovalo Združenia Región „Tatry“ od januára 2011 do septembra 

2013. Od posledného Kongresu Združenia Región „Tatry“ konaného dňa 23. apríla 2013 

v Trstenej boli v rámci projektu realizované tieto aktivity: 
Dňa 23. 04. 2013 sa v Trstenej konal XIX. Kongres Združenia Región „Tatry“ –  

V dňoch 21. – 22. 05. 2013 sa v Lopusznej konalo konzultačné stretnutie v rámci projektu.  

Dňa 13. 06. 2013 zaslalo Združenie Región „Tatry“ na Úrad vlády SR Žiadosť o súhlas s členstvom 

v EZÚS TATRY s r. o. s potrebnými podkladmi na základe komunikácie so zástupkyňou Úradu vlády 

SR. Dňa 19. 07. 2013 prijalo Združenie udelenie súhlasu s účasťou Združenia Región „Tatry“ v EZÚS 

TATRY s r. o. z Úradu vlády SR.  

Dňa 18. 06. 2013 v Kežmarku zasadala Rada Združenia Región „Tatry“  

Dňa 26. 06. 2013 sa v Bukowine Tatrzańskej konal XIX. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión 

„Tatry“. V rámci Správy o činnosti Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ boli predložené 

informácie o založení EZÚS TATRY s r. o.  

Dňa 14. augusta 2013 bol v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu slávnostne 

podpísaný Dohovor o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením 

obmedzeným.  

Dňa 20. 09. 2013 bol EZÚS TATRY zapísaný do registra vedeného ministrom zahraničných vecí 

Poľskej republiky. Týmto dňom získal právnu subjektivitu.  

http://www.youtube.com/
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Dňa 25. 09. 2013 sa v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu konala konferencia 

inaugurujúca EZÚS TATRY s r. o.  

Združenie Región „Tatry“ pripravilo podklady a zadalo na grafické spracovanie a tlač 5000 kusov 

propagačného materiálu o EZÚS TATRY s r. o. 

Rozpočet projektu:Celková výška rozpočtu projektu Združenia Región „Tatry“:  102 752,81 € (z toho: 

ERDF: 87 339,79 €, národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 10 275,28 €, vlastné zdroje: 

5 137,64 €)  

Realizácia strategického projektu Euroregiónu „Tatry“pod názvom Historicko-

kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier 

 Strategickým projektom Euroregiónu „Tatry“ naďalej ostáva Historicko-kultúrno-

prírodná Cesta okolo Tatier. Projekt pod týmto názvom spoločne pripravilo 9 slovenských 

(mestá: Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Trstená, obce: Hladovka, Huncovce, Liesek, Nižná, 

Suchá Hora, Vrbov) a 4 poľskí (Gmina Czarny Dunajec, Gmina Miasta Nowy Targ, Gmina 

Szaflary, Gmina Nowy Targ) Euroregión „Tatry“ a starostom obce Czarny Dunajce (Vedúci 

Partner projektu).  

Členovia Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 

na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2013 v Zakopanom  žiadosti vyhoveli a tým sa vytvorila 

šanca pre realizáciu Cesty okolo Tatier. Keďže od podania žiadosti uplynuli vyše štyri roky, 

bolo potrebné zaktualizovať dokumentáciu a rozpočet. Niektorí z partnerov do tohto času už 

zrealizovali nejaké časti Cesty okolo Tatier, ktoré mali naplánované v projekte: Gmina Nowy 

Targ: 4,745 km, Mesto Kežmarok: 3,3 km a mesto Liptovský Mikuláš: 1,1 km. V spolupráci 

so všetkými partnermi projektu bola žiadosť zaktualizovaná. V rámci projektu bude 

zrealizovaných 43 km cyklochodníka. 

Celková hodnota opraveného projektu činí: 4.667.532,51 €.             

    Počas celého roka kancelária združenia v prípade potreby komunikovala 

a spolupracovala s predsedami a členmi pracovných komisií Združenia Región „Tatry“ pri 

príprave a realizácii konkrétnych aktivít. 

 Hlavnou činnosťou Hospodárskej komisie Združenia Región „Tatry“ bola aj v roku 

2013 príprava a uskutočnenie XII. Slovensko-poľského hospodárskeho fóra, ktoré sa konalo 

dňa 24. 10. 2013 v Redute v Spišskej Novej Vsi pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku a 

veľvyslanca Poľskej republiky v SR J.E. Tomasza Chłońa.  

 Slovensko-poľské hospodárske fórum prispieva už viac ako jedno desaťročie 

k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom. V rámci programu XII. 

Slovensko-poľského hospodárskeho fóra sme využili priestor a možnosť na predstavenie 

EZÚS TATRY s r. o. S touto témou vystúpila riaditeľka EZÚS TATRY s r. o. Agnieszka 

Pyzowska a člen Zhromaždenia EZÚS TATRY s r. o. Jozef Ďubjak. 

   

 

KLASTER LIPTOV – ZDRUŽENIE CESTOVNÉHO RUCHU 
 

Sídlo:  Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Členské pre rok 2013: 1842,26 EUR €,  

Pôsobnosť: región Liptov - okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok 

Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu je združením právnických osôb 

založené s víziou do roku 2013 vybudovať z Liptova európsky rozpoznateľnú destináciu 

cestovného ruchu a so strategickým cieľom zvýšenia návštevnosti regiónu Liptov.  
 

Prehľad marketingových aktivít  

1. Liptov Region Card – regionálna karta zliav (LRC)  
Liptov Region Card sa stáva vyhľadávaným produktom pre turistov. Pre ubytovateľov je karta 

konkurenčnou výhodou, ktorá výrazne ovplyvňuje turistov pri výbere ubytovania. Karta je zároveň 
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významným nástrojom pre zvyšovanie počtu legálnych ubytovateľov a rast vybranej dane z 

ubytovania.  

V priebehu roka 2013 bola realizovaná zmenu softvéru a LRC na plastovú. Bola to výrazná zmena, 

ktorá zjednodušila prácu ubytovateľom a zlepšila efektívnosť projektu LRC (nižšie náklady na nákup 

LRC, jednoduchšia obsluha softvéru).  

V závere roka sa členovia rozhodli o zmene konceptu LRC a spolupráci pri prevádzkovaní produktu 

LRC s OOCR REGION LIPTOV. LIPTOV REGION CARD od nového roka je poskytovaná 

legálnym ubytovateľom zdarma , pokiaľ odvádzajú mestským úradom daň za každé prenocovanie. 

2. Centrálny rezervačný systém je rezervačný systém aplikovaný do desiatich webových 

stránok: 8 stránok členov www.besenovanet.sk, www.tatralandia.sk, www.kupele-lucky.sk, 

www.jasna.sk, www.skipark.sk, www.mikulas.sk, www.ruzomberok.eu, www.lhsity.sk a 

webové stránky www.visitliptov.sk a www.liptovcard.sk. Vzhľadom na ukončenie zmluvy s 

dodávateľom softvéru bola prevádzka CRS ukončená k 1.10.2013. CRS bol nahradený 

ponukou ubytovania na webovej stránke www.visitliptov.sk.  

3. Workshopy, výstavy a veľtrhy cestovného ruchu:  

V roku 2013 bolo zabezpečenie výstav, veľtrhov a workshopov jednou z činností a aktivít 

OOCR REGION LIPTOV. Klaster LIPTOV zabezpečoval tieto podujatia personálne 

a organizačne: 

OOCR REGION LIPTOV s personálnym zabezpečením Klastra LIPTOV prezentovala región 

LIPTOV na tlačových konferenciách:  
06.06.2013 TK ku Týždňu vody, Aqua City Poprad /SACR/  

13.06.2013 TK ku EURO MEET 2013, Krakow PL /SACR/  

20.06.2013 TK ku EURO MEET 2013, Praha ČR /SACR/  

29.11.2013 TK k otvoreniu zimnej sezóny, Hotel Grand Jasná  

a výstavách:  
-27.01.2013 ITF Slovakia-Tour Bratislava /KOCR/  

-10.03.2013 ITB Berlín  

-07.04.2013 Slovenské dni v Bielsko-Biala, obchodné centrum Sarni Stok  

-19.05.2013 Region Tour Expo Trenčín 2013 /KOCR/  

 

-03.08.2013 Made in Slovakia v Poprade /SACR/ - pasívne  

 

-10.10.2013 INTERLAVEX, Liptovský Mikuláš  

 Week  

-28.10.2013 Česko-slovenské dni v Plzni /KOCR/ - pasívne  

-01.12.2013 Slovenské dni v Bielsko-Biala, obchodné centrum Sarni Stok  

-08.12.2013 Podrože, Varšava  

 

Okrem aktívnej účasti na výstavách a prezentáciách boli distribuované propagačné materiály 

aj na ostatných výstavách cestovného ruchu, podujatia pod záštitou KOCR ŽTK (napr. 

Slovenské Vianoce 13.12.2013), SACR (napr. Made in Slovakia v Poprade 31.7.-3.8.2013) ai.  

4. Realizované projekty z EU fondov :  

Projekt Rozvoj cestovného ruchu v regióne Liptov v spolupráci s mestom Ružomberok:  

Právne poradenstvo pre transformáciu klastra  

Finančné poradenstvo pre transformáciu klastra  

Analyticko-strategický dokument  

Propagačné a marketingové materiály – 288 000 ks  

Internetový informačný portál – upgrate portálu www.visitliptov.sk, vytvorenie Centrálneho 

rezervačného systému  

Prezentačné podujatia – mesto Ružomberok  

Projekt Učiace sa regióny s Terchovou a KLACR, ČR:  

Spracovanie odbornej štúdie (analýzy) „Trendy CR v SR a ČR v porovnaní s Európou“  
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Spoločné stretnutia aktérov  

Vytvorenie portálu – verejného fóra na zabezpečenie informovanosti a otvorenie odbornej 

diskusie o aktuálnych problémoch CR  

Marketingová kampaň – leto, zima  

 

 

 

ová kampaň  

 

5. Edičná činnosť  

Sezónne propagačné materiály – LETO 2013:  

Sprievodca objavovaním Liptova – leto 2013 (náklad 8 000 ks, verzie SK/UK/PL)  

Plagáty k Liptov Region Card – leto 2013 (A2 100 ks, A3 60 ks) Správa o činnosti za rok 

2013 Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu  

Cesta za dobrodružstvom Liptova – leto 2013 (náklad 30 000 ks, verzie SK/UK/PL)  

Cyklomapa – leto 2013 (náklad 5 000 ks)  

Sezónne propagačné materiály – ZIMA 2013/2014:  

Sprievodca objavovaním Liptova – zima 2013/14 (náklad 8 000 ks, verzie SK/UK/PL)  

www.liptovcard.sk  

Stránka komunikuje aktuálny produkt Liptov Region Card, predajné miesta, výhody držiteľov 

karty a ostatné informácie o regióne. Návštevnosť stránky v minulom roku bola 62 tisíc 

relácií, 47 338 používateľov a 229 573 zobrazení stránky.  

www.navstivmesusedov.sk, www.visit-tatry.com  

Stránky boli vytvorené v rámci projektu Spoločne do prihraničia financovaného z Fondu 

cezhraničnej spolupráce SR – ČR a projektu Tatry spoločne financované z fondu cezhraničnej 

spolupráce PL – SR.  

www.visitliptov.sk  

Webová stránka mala v roku 144 194 relácií, 114 970 používateľov a 403 777 zobrazení.  

6. Stretnutia:  

- informačné stretnutie s ubytovateľmi pred letnou sezónou  

(2x MsÚ Liptovský Mikuláš)  

- informačné stretnutie s ubytovateľmi pred zimnou sezónou  

(2x MsÚ Liptovský Mikuláš)  

- ocenenie najlepších predajcov LRC (2 x – leto + zima)  

7. EÚ fondy:  

Projekty v implementácii:  

- ČR-SR Učiace sa regióny, implementácia v hodnote 167 557,00 €  

- ROP Rozvoj cestovného ruchu v regióne Liptov, implementácia v hodnote 185 241,34 €  

Spolu : 352 798,34 €  

Projekt Rozvoj cestovného ruchu v regióne Liptov  

V rámci projektu boli realizované nasledovné aktivity:  

1) Právne poradenstvo pre transformáciu klastra  

2) Finančné poradenstvo pre transformáciu klastra  

3) Analyticko-strategický dokument  

4) Propagačné a marketingové materiály  

A. Tematicky zameraný propagačný materiál – rodina, zima 20 000 ks  

B. Tematicky zameraný informačný materiál klastra – 150 000 ks  

C. Sprievodca atrakciami klastra – 8 000 ks  

5) Prezentačné podujatia – mesto Ružomberok  

Výsledky hospodárenia za rok 2013  
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Klaster LIPTOV dosiahol za rok 2013 z vlastnej prevádzky zisk vo výške 2 610,60 eur, čo je 

v súlade s plánom na rok 2013. Náklady klastra sa znížili oproti predchádzajúcemu roku o 20 

063,56 eur, čo predstavuje úsporu nákladov o 11,3 %. Úspory nákladov boli hlavne v 

neuplatnenej DPH, zníženie poplatkov za licencie, prenájom kancelárskych priestorov.  

Pozitívom je rast tržieb za predaj tovaru (LRC), oproti predchádzajúcemu roku sa predaj 

tovaru zvýšil o eur, 3 839,89 čo predstavuje nárast o 5,6 %. V dôsledku zmeny konceptu LRC 

k 31.12.2014 väčšina ubytovateľov začala od nového roka poskytovať LRC zadarmo. Preto 

sme museli nepoužité karty ubytovateľom dobropisovať k 31.12.2013. Táto skutočnosť 

znížila tržby z predaja tovaru o 15 777,09 eur.  

Klaster LIPTOV realizoval v roku 2013 projekty financované z fondov EU v celkovej výške 

36 927,62 eur. Väčšina aktivít sa pripravovala, prebiehali verejné obstarávania, fakturácia 

bude až v roku 2014. Na realizáciu týchto projektov získal NFP vo výške 67 923,12 eur. Tieto 

finančné prostriedky sme použili na vrátenie pôžičky od Eurocomp investment, a.s. vo výške 

60 000 eur a financovanie ďalších aktivít z EU fondov. Po predložení žiadostí o platbu a 

posúdení riadiacim orgánom by mal klaster získať na základe zmluvy o NFP ďalšie dotácie vo 

výške 36 927,62 eur.  
Spracovala: Miroslava Korčeková 

 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU REGION LIPTOV 
Sídlo:  Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Členské pre rok 2013: 158 200 EUR ,  

Pôsobnosť: región Liptov - okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok 

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV bola založená na základe 

zákona  č. 91/2012 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. V roku 

2013 v zmysle schváleného projektu na získanie dotácie realizovala v roku 2013 viaceré 

aktivity. 
1. SKI & AQUA BUS 2012/13 

termín prevádzky:  26.12.2012 – 1.4.2013 

   97 dní 

počet trás:  4 

Trasa A: Tatralandia – Jasná / 8x v jednom smere / 

Trasa B: Lúčky – Bešeňová – Jasná / 3x denne v jednom smere / 

Trasa C: Lúčky – Bešeňová – Malinô Brdo / 3x denne v jednom smere / 

Trasa D: Liptovský Ján – Jasná / 3x denne v jednom smere / 

Počet prepravených klientov:   viac ako 70 000 

najvyťaženejšia linka:  Jasná – Tatralandia – Jasná, 53 031 klientov 

2. PROJEKT CYKLOREGIÓN LIPTOV 
V roku 2013 realizovali  značenie troch cyklotrás: 

a) Tematická cyklotrasa Pribylina – Vlkolínec /cyklotrasa vyznačená, uvedená do života/ 

Dĺžka cyklotrasy:  68 km 

Značenie :    koncom mája,  začiatkom júna 2013 

Otvorenie tematickej trasy:  15. júna 2013, Pavčina Lehota, Hrabovo, Pribylina 

za účasti Jána Laca a ostatných osobností  z Ružomberka a Liptovského 

Mikuláša  

Propagácia:   tlačový servis, mapa cyklotrás a tematickej trasy 

Náklady na značenie:   6 500 eur (projekt dotácia 2013) 

b) Cyklotrasa Liptovský Mikuláš – Trstené – Bobrovec – Pavlova Ves – Liptovské Behárovce – 

(Liptovský Trnovec) – Beňušovce – smer Kvačany        
Prebieha príprava projektu, bude nasledovať výber dodávateľa značenia. 

Dĺžka cyklotrasy:  16 km 

Značenie :    v priebehu  október – november  2013 

Náklady na značenie:   1 100  eur (Projekt dotácia 2013) 

c) Cyklotrasa Liptovský Mikuláš – Iľanovská dolina 

Prebieha príprava projektu, bude nasledovať výber dodávateľa na značenie.  

Dĺžka cyklotrasy:  10 km 
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Značenie :    v priebehu  október – november  2013 

Náklady na značenie:   940  eur (Projekt dotácia 2013) 

3. CYKLO & AQUA BUS 
Počas letnej sezóny premával v regióne Liptov CYKLO &AQUA BUS a spájal najväčšie turistické centrá  

v TOP sezóne. Klient cyklista, ktorý chce spoznať aj vzdialenejšie časti Liptova sa tak mohol dopraviť 

autobusom a vrátiť sa späť. Prepravovať sa mohli aj ostatní klienti držitelia LRC zdarma. Cyklo & aqua bus  

premával  na troch linkách podľa grafikonu, pričom nadväzoval na spoj Tatralandia – Jasná s možnosťou 

prestupu pre držiteľov LRC. 

Trasa A:  Tatralandia - L.Mikuláš  -  L. Ján -  L. Hrádok – Pribylina a späť 

Trasa B:  Tatralandia - Bešeňová – Lúčky – Ružomberok -  Vlkolinec – Hrabovo a späť 

Trasa C: JASNÁ BUS / Tatralandia – Jasná a späť 

Spolu:     196  km / trasa 

Frekvencia:   2 x denne, 3 x týždenne (piatok, sobota, nedeľa) 

Termín realizácie:  5.7. – 8.9. 2013 (10 týždňov, 30 dní prevádzky) 

Počet prepravených klientov: 1500 

Služba informátora: rezervácia miest na sedenie a pre bicykle mailom aj telefonicky 

    predaj Liptov Region Card 

    pomoc pri manipulácii s bicyklami 

    podávanie informácií 

Náklady OOCR RL :  16 500 eur 

Projekt sa Cyklo & Aqua bus –  sme realizovali po prvý krát. Region ešte nie je dostatočne známy ako 

cykloregion. Vzhľadom na nie príliš vysoký počet prepravených cykloturistov  boli náklady na jedného 

prepraveného turistu  vysoké - 17,9 eur.  

4.PROJEKT CESTA ZA DOBRODRUŽSTVOM 
Bola vytvorená poznávacia trasa pre rodiny s deťmi – Cesta za dobrodružstvom. Cieľom bolo pútavou formou 

motivovať rodiny s deťmi k poznávaniu Liptova. „Cesta za dobrodružstvom Liptova“ -  ideálnym spojením 

známych zákutí Liptova so zapojením adrenalínu, histórie, gastronómie. Táto komplexná zmes vytvára u detí 

i dospelých emóciu a zážitok, na ktorý sa nezabúda, o ktorom môžu ďalej hovoriť. V rámci aktivity zabezpečíme 

tlač mapy s vyznačením atrakcií, propagáciu a prezentáciu produktu v spolupráci s Liptovskou mliekarňou. 

Koncept:    Objavuj Liptov a zabávaj sa s rodinou. Nazbieraj 5 pečiatok 

z rôznych     atrakcií a získaš darček 

Počet zapojených  atrakcií:  18 prevádzkovateľov atrakcií služieb 

Počet miest na vydávanie darčekov:  3 (reštaurácie) 

Darčeky na cieľovom mieste: syry Liptov, Demänovka (miniatúra),magnetka, kľúčenka 

Tatralandia, nálepka Liptov, Jánošíkov dukát 

Termín:     1.7 – 30.8.2013 

Zhodnotenie:  Po predložení kupónu z mapy Cesty za dobrodružstvom bolo vystavených 980 LRC a vydaných 

262 darčekov.  

5.PROJEKT LIPTOVSKÁ HVIEZDA 

Cieľ projektu: 

- zvyšovanie a zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v oblasti CR v regióne Liptov s ohľadom na 

zvyšujúce sa nároky a očakávanie turistov 

- ohodnotenie prevádzkovateľov UZ, ktoré ponúkajú služby zodpovedajúce vopred stanovenej úrovni a 

kvalite 

Kategórie hodnotených subjektov: 

- Hotely - 4*, 3*, 2*, 1* 

- Penzióny - 3*, 2*, 1* 

- Ubytovanie v súkromí, chaty, chalupy, apartmány - 3*, 2*, 1* 

Hodnotiaca komisia: 

- odborný garant projektu: p. Martin Záhradník - manažér kvality hotelov TMR 

- odborník z oblasti gastronómie: Gabriel Kocák - šéfkuchár Grand Hotel Kempinski High Tatras 

- tvár projektu – mediálne známa a zaujímavá osobnosť: Peter Batthyany – herec a tanečník 

- zástupcovia členských subjektov OOCR Region Liptov 

6.PROPAGAČNÉ MATERIÁLY 
Celkom bolo vydaných 200 tis. propagačných materiálov o regióne Liptov, jeho atrakciách a krásach. 

7. MARKETING A PROPAGÁCIA REGIÓNU LIPTOV 

Marketingové kampane 
LETO 2013  - propagácia bola zameraná najmä na cykloturistiku v regióne Liptov 

 Tatry magazín leto 2013 - 4 strany, vydanie: jún 2013, náklad:               7 000 ks, 200 tis. čitateľov, 
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 Časopis RELAX č. 3 a 4/2013 -  magazín pre aktívnych mladých ľudí, vydanie: máj 2013, náklad: 

15 000 ks,  

 Pravda – prílohy Leto po Slovensky/Vodné strediská a Šport, relax, wellness, vydanie: jún, júl 2013, 

náklad: 75 000 ks 

 Pravda – príloha Rodinné financie – rubrika zľavové karty / LRC, náklad: 280 000 ks, vydané: jún 2013 

 Časopis Biker - magazín pre bikerov a aktívnych cyklistov, náklad: 15 000 ks, 1 strana v spolupráci 

s OOCR Jasná + Facebook Biker - 20 tis. fanúšikov, uverejňovanie článkov a noviniek 

 PL – PR články zamerané na prezentáciu Liptova na najväčších turistických portáloch, novinách 

a magazínoch v období 1.6.-30.8.2013 

Príprava PR článkov: 

- Poľsko vs. Slovensko, ktoré vodné parky majú v Tatrách najlepšie? 

- Každý môže lietať! 

- Cyklistický Liptov - nové trasy a zariadenia pre cyklistov v Tatrách! 

- Poklady sú ukryté pod zemou 

- Články zverejnené: 59,18 % na internete, 38,78 % v tlačovinách, 2,04 % v rádiu 

Výstupy: 49 zmienok o regióne Liptov (Veľká časť z nich bola z Tatralandie a Super Fly, zároveň to 

boli informácie o jaskyniach, informáciách pre turistov, cyklistov a športovcov). Materiály so 

zmienkami o Liptove sa objavili v hlavných poľských médiách, vrátane WirtualnaPolska.pl, Interia.pl, 

Onet.pl, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska a tiež TOK FM. 

JESEŃ, ZIMA 2013/14 

 Tatry magazín zima 2013 – 7 strán, vydanie: november 2013 

 časopis InTrain – magazín na cesty vlakom (IC +vlaky RegioJet na SR a ČR) 2 strany, vydanie: 

október, november 

 Hospodárske noviny – mailing, komunikácia počas celého roka 

 Kam po Česku /ČR/ – turistický magazín ČR, vydané: september 2013, náklad 20 000 ks 

 UA – kampaň na ukrajinskom trhu – zverejnenie PR článku na webe a v tlačovinách v období 

15.12.2013-15.1.2014 

     Rádio, TV 
 Media Net /PL/ - tvorba, realizácia a produkcia filmového dielu letného a zimného turisticko-

sprievodcovského cyklu o Regióne Liptov (1 diel = 9 min. 30 s.) + televízne odvysielanie na televíznom 

kanáli TVP Kraków 

témy: leto – aquaparky, Jánošík, zima – lyžiarske strediská 

LETO 2013   

 Česká televize, /ČR/ program Sama doma (tipy n výlety), vydané: 27.6.2013 

 rádio spoty v lokálnych rádiách /PL/: Slaskie wojvodstvo, Malopolsko, Mazowieckie, Pomorskie 

v období 15.6.-29.6.2013 

odohraných 235 spotov v rádiách: Maxx, Rádio PLUS Gdańsk, Antyradio Katowice, Antyradio 

Warszawa, Antyradio Krakow, RMF Maxxx Krakow, RMF Maxxx Trojmiasto, Planeta Bielsko, 

Planeta Warszawa - Krakow, Radio PLUS Warszawa 

      Web, internet 
LETO 2013 

 ČR – internetová kampaň na portáli www.seznam.cz – kombinácia PPC kampane (Sklik) a bannerovej 

reklamy na stránkach www.stream.cz, www.sport.cz a www.super.cz, cielenie: región Morava, Praha + 

okolie 

timing: 25.6.-29.8.2013 

Seznam.cz = najnavštevovanejší portál na ČR internete – viac ako 5 700 000 reálnych používateľov, 

2 500 000 reálnych užívateľov denne 

 ČR – bannerová kampaň na internetových portáloch zameraných na cyklistiku a rodiny: 

www.cykloserver.cz, www.vyletnik.cz, www.cestujme.cz, www.csfd.cz, www.rodina.cz  cielenie: 

región Morava, Čechy (Praha + okolie),  timing: 15.7. – 15.8.2013 

 PL – internetová kampaň Google AdWords; uskutočnených: 14 269 klikov (109,8 %) a ďalšia podpora 

prostredníctvom kontextových reklamných kampaní na reklamnej sieti Google (2 976 797 zobrazení) 

 PL – tvorba a prevádzka poľského facebookovho profilu /3 mesiace/ + marketingová kampaň na FB 

a sponzorované odkazy na FB 

ZIMA 2013/14 

 UA – internetová kampaň na ukrajinskom trhu: Google AdWords, banner na portáli www.sinoptic.ua 

weather a reklama www.skionline.ua v období december 2013-február 2014. 

Tlačové správy a PR servis 

http://www.seznam.cz/
http://www.stream.cz/
http://www.sport.cz/
http://www.super.cz/
http://www.cykloserver.cz/
http://www.vyletnik.cz/
http://www.cestujme.cz/
http://www.csfd.cz/
http://www.rodina.cz/
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V spolupráci s profesionálnou PR agentúrou sme za rok 2013 vydali celkom 82 tlačových správ. Týždenne 

vydávame cca 2 správy. Tlačové správy a informácie o regióne boli publikované v nasledovných médiách: 

Printy a inzercie 

Sme Ženy – článok „Tradície naživo“, Hospodárske noviny HORECA - článok Regionálne karty dvíhajú zisky 

turizmu, Svet SUZUKI 2013 /nepredajné/ - článok v rubrike Cestopis Liptov, Šarm, Plus 1 deň – Číňania na 

Liptove, júl, august 2013 Časopis Cykloturistika /ČR/ - článok Na Liptov do Vlkolínce po nové cyklotrase /4 

strany/; júl, august 2013 Časopis Cykloturistika /ČR/ - článok Na Liptov do Vlkolínce po nové cyklotrase /4 

strany/; Dum a zahrada (ČR) - článok Tip na výlet: S borovičkou na kole po Slovensku 

TV  

7. týždeň – Mestská TV Ružomberok, telefonický rozhovor / štatistiky o regióne, projekty/ 

10.3.2013 – TV Markíza, hlavné správy 

11.3.2013 – TV Joj, prvé správy /17:30 a 32:53 min/ >> 

20.3.2013 – Teleráno, upútavky na podujatie Jánošíka 

22.3.2013 – STV 1, TV noviny – 00:34 / Jánošík – 300 rokov legendy >> 

12.6.2013 – TV Markíza, Teleráno /3x vstupy/ - Varenie halušiek a Stoličné dni v Liptovskom 

Mikuláši, Cyklotrasy a cykloregión, Novinky na letnú turistickú sezónu 

15.06.2013 – TV Markíza, Televízne noviny – cyklotrasy, otváranie 

15.06.2013 – TV JOJ, Televízne noviny cyklotrasy, otváranie 

21.06.2013 – Rádio Lumen, 13:30-14:00 Rubrika Minivíkendovky – Pozvánka na Stoličné dni 

24.06.2013 – Rádio Lumen, 09:00-09:30 Rubrika Samospráva – Cykloregión 

03.07.2013 – Rádio Regina, 10:00-11:00, Liptov 

05.07.2013 – SVT, Správy RTVS – Cyklo & aqua bus (00:00:34)  

03.07.2013 – natáčanie Kluci v Akci, vysielanie 02.08.2013 na CT 1  

Relácie boli premiérovo odvysielané v piatok 2. 8. 2013 od 20:50 na ČT1 (Žilinský kraj) a 9. 8. 2013 

(Trenčiansky kraj), v rovnakom čase.  

13.07.2013 – TV JOJ, Televízne noviny, Ako byť krásna - fitness v GINO PARADISE Bešeňová 

(00:17:15)  

13.07.2013 - STV 1 - Góly, body, sekundy – fitness v GINO PARADISE Beš. (00:12:35)  

23.07.2013 – Teleráno, pozvánka na Nedeľu vo Vlkolínci , pečenie vlkolínskeho chleba, FS Liptov, 

rezbár, kolovrátok 

26-38.07.2013 -  STV2 Televíkend – Vlkolínec, cyklotrasy / natáčanie 10.7.2013/00:18:28/  

29.07.2013 – TV JOJ – Prvé noviny o 17:00 /00:29:0 

29.07.2013 – TV Markíza - NEPOZNANÝ LIPTOV cca od 42:10  

30.07.2013 - STV, Góly body sekundy , Tomi Kid v Tatralandii /00:13:48/ 02.08.2013 a 09.08.2013 – 

ČTV, relácia Kluci v akci, natáčanie 13.7. v Jasnej, Vlkolínci. 

12.08.2013 – TV JOJ, Vavrišovská bitka +Jánošík /00:35:37 

27.08.2013 – TV Markíza, Televízne noviny o 19:00 hod. /42:50  

26.08.2013 - FUN rádio v pondelok ráno 26.8.2013 správy o 9:00, štatistiky za 1, polrok 2013 

19.09.2013 – TA3, Minúť peniaze v Tatrách? /M. Gemzický/  

28.09.2013 – TV Markíza 

12.10.2013 – TV JOJ – Veľké noviny - Liptovská hviezda /od 26:50 min./  

12.10.2013 – TV Markíza – Televízne noviny - Liptovská hviezda /od 15:50 

29.11.2013 – Otvorenie zimnej sezóny 2013/14  

TV JOJ – Veľké noviny / od 33:22 /  

STV – Správy / 23:45 / 

Rádiá  

/ Rádio Regina, Slovenský rozhlas, FUN radio – v spolupráci so SACR / 

6. týždeň – Rádio Regina, rubrika Cestovný ruch /štatistiky o regióne, projekty, podujatia/ 

15.05.2013 – Rádio Regiona – Cyklobus v Liptove – novinky na leto 

13.06.2013 – Rádio Regina /Banská Bystrica/ - Pozvánka na 15.6.2013 Na bicykli s Jánom Lacom 

/6:50/ 

03.07.2013 – Rádio Regina /Banská Bystrica/ - Cyklotrasy a novinky v regióne Liptov, diskusia 

naživo 

27.11.2013 – Rádio Regina /Banská Bystrica/ - Novinky na zimu a príprava lyžiarskych stredísk na 

zimnú sezónu 2013/14, diskusia naživo 

Internet  

http://www.joj.sk/noviny-o-17-00/noviny-o-17-00-archiv/2013-03-11-noviny-o-17-00.html
http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?id=52777&date=2013-03-22&section=37402
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/ najviac: Pluska, mikulas24, topky, horydoly.cz, dennikrelax, Hospodárske noviny ai./ 

1.1.1 Účasť na veľtrhoch a výstavách 

OOCR REGION LIPTOV prezentovala región LIPTOV na tlačových konferenciách :  

06.06.2013 TK ku Týždňu vody, Aqua City Poprad /SACR/ 

13.06.2013 TK ku EURO MEET 2013, Krakow PL /SACR/ 

20.06.2013 TK ku EURO MEET 2013, Praha ČR /SACR/ 

29.11.2013 TK k otvoreniu zimnej sezóny, Hotel Grand Jasná 

a výstavách: 

 24-27.01.2013  ITF Slovakia-Tour Bratislava /KOCR/ 

 06-10.03.2013  ITB Berlín 

 06-07.04.2013  Slovenské dni v Bielsko-Biala, obchodné centrum Sarni Stok 

 17-19.05.2013  Region Tour Expo Trenčín 2013 /KOCR/ 

 26.05.2013  Zbojnícke dni, Chorszow, Poľsko 

 31.07.-03.08.2013 Made in Slovakia v Poprade /SACR/ - pasívne 

 23.08.2013 Slovenský deň v Krakove 

 08-10.10.2013 INTERLAVEX, Liptovský Mikuláš 

 10.10.2013 Dni miest v Prahe /SACR/, Architecture Week 

 27.-28.10.2013 Česko-slovenské dni v Plzni /KOCR/ - pasívne 

 30.11.-01.12.2013 Slovenské dni v Bielsko-Biala, obchodné centrum Sarni Stok 

 06.-08.12.2013 Podrože, Varšava 

Okrem aktívnej účasti na výstavách a prezentáciách boli distribuované propagačné materiály 

aj na ostatných výstavách cestovného ruchu, podujatia pod záštitou KOCR ŽTK (napr. 

Slovenské Vianoce 13.12.2013), SACR (napr. Made in Slovakia v Poprade 31.7.-3.8.2013) ai. 

8.Infocesty pre zahraničných touroperátorov 

Pripravili sme infocestu pri príležitosti 300 výročia popravy J. Jánošíka. Infocesty sa 

zúčastnilo 13 novinárov, výstupy v médiách: TIM – turistický informačný magazín, poľské 

portály www.aktualnosciturystyczne.pl, www.podroze.onet.pl, www.podhale-sport.pl  ai.  

Podporili a privítali sme Českú infocestu „Slovenská zima – čarovná a plná zážitkov“ 

organizovanú v rámci aktivít SACR v termíne 12-17.2.2013. 

9.PRÍPRAVA EVENTOV 

otvorenie letnej cyklo sezóny a krst cyklotrasy a mapy „Na bicykli s Jánom Lacom“    

15.06.2013 

otvorenie zimnej turistickej sezóny 2013/14 „Horehronci a Liptáci otvárajú zimnú 

sezónu 2013/14“ – spoločné rozsvietenie najvyššie položeného stromčeka na 

Slovensku, 29.11.2013 

Realizácia aktivít OOCR REGION LIPTOV výrazne prispela k rastu návštevnosti destinácie. 

Na Liptov celkom prišlo v minulom roku 480 tis turistov, čo je o 14,6 % viac ako  roku 2012. 

Počet prenocovaní bol 1 382 tis. čo je o 10 % nárast oproti roku 2012. Celková vybraná daň 

z ubytovania bola vyššia o 9 %. Realizované aktivity posilnili silné stránky a výrazne 

eliminovali slabé stránky destinácie. 

Spracovala: Miroslava Korčeková 

 

 

SPOLOK MARTINA RÁZUSA 
Sídlo: Liptovský Mikuláš, Múzeum J. Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 

Členské ročne: 35EURVznik: 29. 4. 2002 

Pôsobnosť: celoslovenská 

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa (SMR) vzniklo v roku 2002 na 

ustanovujúcom valnom zhromaždení (VZ). Už v poradí 8. VZ sa uskutočnilo 10. 4. 2010. 

Členmi spolku sú právnické a fyzické osoby. Mesto Liptovský Mikuláš je členom spolku ako 

právnická osoba. Udržiavací členský príspevok pre mesto je 35 €. 

http://www.aktualnosciturystyczne.pl/
http://www.podroze.onet.pl/
http://www.podhale-sport.pl/
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V roku 2013 SMR sa podieľal, resp. pripravil nasledovné aktivity: 

1) Rázusovie Vrbica (7. 6. 2013) – spolok prostredníctvom podpredsedu Mgr. Daniely 

Fiačanovej bol prítomný na otvorení aj vyhodnotení literárnej súťaže v prednese prózy 

a poézie. 

2) Cykloturistický maratón Po Stopách Martina Rázusa  (17. 8. 2013) – 12. ročník, tradičná 

trasa: L. Mikuláš – Brezno – B. Bystrica – L. Mikuláš, pietne spomienky na miestach 

narodenia, pôsobenia a úmrtia M. Rázusa, súťažné cyklistické etapy, mesto L. Mikuláš 

prispelo 550 €, celkové náklady 1 189,93 €. Primátor mesta Liptovský Mikuláš pozdravil 

účastníkov pri štarte a bol aj pri vyhodnotení akcie. 

3) Cyklus podujatí 

    Stretnutia s MR (125. výročie nar. M. Rázusa, 85. výročie nar. M. Rúfusa) 
    Z tichých a búrnych chvíľ – zo života M. Rázusa (výstava v Múzeu J. Kráľa) 

    Umelcov večer – verše M. Rázusa a M. Rúfusa (Galéria PMB) 

    Z Vrbice do Závažnej/Zo Závažnej do Vrbice – pochod žiakov ZŠ (rodné domy) 

    Návšteva – verše a eseje M. Rázusa (rodný dom Rázusovcov) 

    Daj, Bože pokoja (Vrbický zvon) – kázeň, suspíria, piesne (kostol vo Vrbici) 

    Stretnutie – dramatický výstup, recitácie (Galéria PMB) 

    Poďte, už zvonia – Služby Božie, kázal V. Pavlík (ev. kostol na Tranovského ul.) 

    Modlitbičky – zhudobnené modlitbičky a básne M. Rúfusa (ev. kostol v Z. Porube) 

Mesto Liptovský Mikuláš bolo spoluorganizátorom podujatí a finančne prispelo 600€. 

4) Odhalenie pomníka Martina Rázusa na Rázusovom nábreží v Bratislave (24. 10. 2013) pri 

príležitosti 125. výročia narodenia Martina Rázusa. Charakteristika – na sebe poukladané 

knihy symbolizujúce miesta života a pôsobenia Martina Rázusa, jeho životabeh, citát, 

podobizeň – viac na www.razus.sk. Slávnostný prejav predniesol Vladimír Ferenčík predseda 

SMR. Mesto Liptovský Mikuláš prispelo 5 000€. 

V roku 2013 sú naplánované aktivity: 

1) 6. 6. 2014 – Rázusovie Vrbica 

2) 16. 8. 2014 – 13. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa 

3) 19.-21. 9. 2014 – Sláva šľachetným III – vedecko-popularizačná konferencia 

                                Ján Lajčiak, Rudolf Macúch, Anna Pivková, Elena Maróthy-Šoltésová 

4) Dokumentácia doterajšej činnosti spolku. 

Zástupca mesta v orgánoch spolku: 

Členom predsedníctva spolku od r. 2011 bol ako člen spolku primátor mesta         

MUDr. Alexander Slafkovský. Na VZ 2014 bol opätovne zvolený. 

Spracoval: Mgr. Vladimír Ferenčík 

 

 

 

SPOLOK PRIATEĽOV MUDr. PAVLA STRAUSSA 
Sídlo: Liptovský Mikuláš, ZUŠ J. L. Bellu, M. M. Hodžu 5, P.O.Box 70  

Členské ročne: 35 EUR 

Pôsobnosť: celoslovenská  

Občianske združenie Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa sa hlási k odkazu 

významného   spisovateľa, chirurga a katolíckeho mysliteľa, z Liptovského Mikuláša Toto 

združenie si dáva za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej,  

preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a zápasom o presadenie 

poznanej pravdy. 

Vzniklo 27. septembra 2003  a pracuje v zložení: čestný predseda Mons. Prof., MUDr. 

Martin Jančuška, predseda František Tondra, podpredseda Prof. Július Rybák, tajomník PhDr. 

Ľubomír Raši, PhD.,  člen výboru Ing. Jozef Šišila, CSc. 

http://www.razus.sk/
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Občianske združenie Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa  je právnickou osobou, 

ktorá vznikla registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 

Právne pomery združenia sa riadia zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 

znení neskorších predpisov. Združenie bolo založené na dobu neurčitú. 

Prioritným cieľom združenia je získanie finančných prostriedkov na propagácia života 

a diela MUDr. Pavla Straussa, ako humanistického katolíckeho mysliteľa a spisovateľa: 

a.) vydavateľskou činnosťou 

b.) obchodnou činnosťou 

c.) reklamnou činnosťou 
d.)  organizovaním kultúrnych podujatí 

Spolok v roku 2010 sa venoval zbierania materiálu o diele P.Straussa a výsledok 

prezentoval vo vydaní Listov PS č.12 a Listov PS č. 14 v náklade 1000 ks, v rosahu 32 strán + 

príloha. Periodikum bolo distribuované do knižníc, medzi členskú základňu a do 

Informačného centra LM. 

V roku 2013 vyšli ďalšie tri čísla nepravidelného periodika Listy PS v náklade 3x 

1000 ks. 

22.12.2013 sa kostole sv. Petra z Alcantary konal 4. asdventný koncert, v rámci 

ktorého sa uskutočnila aj odovzdávanie Ceny MUDr. Pavla Straussa. Laureátmi sa stali Prof. 

Jozef Leikert a Prof. Július Rybák. 

Dobrovoľnú členskú základňu spolku tvoria ľudia z oblasti celého Slovenska, 

v rozpätí členov študentov až po členov v zrelom veku. Medzi významných kolektívnych 

členov patrí mesto Liptovský Mikuláš. Medzi hlavné (a jediné) finančné zdroje potrebné na 

vydavateľskú činnosť patria nezištné finančné dary sponzorov, pomocou ktorých sa nám darí 

úspešne rozvíjať ciele nášho spolku.  

Za mesto je vo výbore spolku zastúpený PhDr. Ľubomír Raši, PhD. a Ing. Jozef Šišila, Csc. 

Spracoval: PhDr. Ľubomír Raši, PhD. 

 

ZDRUŽENIE LIPTOV 
Sídlo: Liptovský Mikuláš, Múzeum J. Kráľa 

Pôsobnosť: okres Liptovský Mikuláš 

 

  Hlavným cieľom Združenia Liptov bolo usporiadať v roku 2000 Svetové stretnutie 

Liptákov – kultúrne spoločenské  podujatie a za účasti významných rodákov spropagovať 

Liptov na prahu nového tisícročia.  

 Z cieľov združenia – podpory aktivít rozvoja regiónu najmä v oblasti vzdelávania, 

kultúry, športu, cestovného ruchu, služieb a podnikania nebola taká aktivita a činnosť, ktorú 

pri založení členovia plánovali 

V roku 2007, 2008, 2009 a 2010 nevyvíjalo žiadnu činnosť. Na rok 2011 nie sú 

plánované žiadne aktivity. 

V roku 2013 sa realizovali na  Ministerstve vnútra SR opatrenia na zrušenie Združenia 

Liptov a jeho výmaze z Registra združení, ktorý bol uskutočnený v roku 2014. 

 

ZDRUŽENIE PRIEMYSELNÝ PARK LIPTOV 
Sídlo: Liptovský Mikuláš,  Štúrova 1989/41 

Pôsobnosť: okres Liptovský Mikuláš 

Predmetom činnosti združenia bolo spracovať štúdiu a predložiť projekt na získanie 

štátnej podpory na zriadenie priemyselného parku na území zakladajúcich obcí podľa zákona 

o podpore na zriadenie priemyselných parkov a riadiť zriadený priemyselný park.      



16 

 

Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš svojim uznesením č.110/2012 dňa 

8.11.2012 schválilo zástupcov mesta Lipt. Mikuláš do Zboru združenia Priemyselný park 

Liptov a schválilo zrušenie združenia.  

 Zbor zástupcov všetkých členov združenia (Závažná Poruba, Beňadiková, Uhorská 

Ves, Liptovský Mikuláš) dňa 20.3.2013 jednomyseľne rozhodol o zrušení združenia formou 

likvidácie. Za likvidátora bola menovaná Ing. Rašiová.  

Na základe oznámenia likvidátora vykonal Obvodný úrad Žilina zmeny v registri 

združení a združenie  vstúpilo dňa 25.4.2013 do likvidácie.  

V Obchodnom vestníku bola dňa 22.5.2013 uverejnená výzva likvidátora. V lehote 

určenej vo výzve sa neprihlásil žiaden veriteľ združenia, iná osoba alebo orgán, ktorý by bol 

likvidáciou dotknutý. 

Stav finančných prostriedkov združenia Priemyselný park Liptov v likvidácii, ku dňu 

vstupu do likvidácie,  bol v čiastke 897,18 €. Združenie nezamestnávalo žiadneho 

zamestnanca, nevlastnilo žiaden hnuteľný ani nehnuteľný majetok.  Pri vstupe do likvidácie 

zostavilo združenie likvidačnú účtovnú závierku a až do skončenia likvidácie viedlo 

účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch. 

Z mimoriadnej účtovnej závierky pri skončení likvidácie vyplynul majetkový zostatok 

vo výške 583,65 €. Celý likvidačný zostatok navrhol likvidátor na rozdelenie členom 

združenia a to pomerom vkladu, ktorý člen združenie splatil, k splateným vkladom všetkých 

členov.  

Dňa 4.2.2014 Zbor zástupcov združenia schválil mimoriadnu účtovnú závierku 

združenia a schválil rozdelenie likvidačného zostatku združenia :  

 

Člen združenia :                            pomer vkladu v %                   podiel na likvidačnom 

zostatku € 

___________________________________________________________________________ 

Liptovský Mikuláš                                  93,944 %                         548,30 EUR 

Závažná Poruba                                      3,557 %                            20,76 EUR 

Uhorská Ves                                       1,264 %                              7,38 EUR 

Beňadiková                                            1,235 %                             7,21 EUR 

Spolu                                                   100,00   %                      583,65 EUR 

Okresný úrad Žilina, príslušný registrový orgán, na návrh likvidátora, právoplatne vymazal 

združenie právnických osôb Priemyselný park Liptov v likvidácii z registra právnických osôb 

dňa 18.3.2014. 

Spracovala: Ing. Anna Rašiová 
 

 

PARK UMENIA, n.o. 
 

Sídlo: Liptovský Mikuláš, MsÚ 

Pôsobnosť: okres Liptovský Mikuláš 

Zakladateľmi neziskovej organizácie Park umenia, n.o. sú Mesto Liptovský Mikuláš 

a akad. mal. Pavol Petráš, ArtD. Zakladatelia vložili základný vklad do n.o. základný finančný 

vklad vo výške po 5-tis. Sk. Zakladacia listina n.o. bola spísaná 27. 2. 2008, zakladatelia 

vydali štatút n.o., ktorý je súčasťou zakladacej listiny. Založenie neziskovej organizácie 

Park umenia bolo schválené uznesením č. 120/2007 na zasadnutí MsZ LM dňa 25. 10. 

2007, rozhodnutie o registrácii nadobudlo platnosť dňa 13. 3. 2008, registrované na ObÚ 

Žilina.V roku 2013 realizoval v dňoch 20.9.-5.10.2013 AMBIENT EXTERIOR APARTMÁNY 

HRABOVO  RUŽOMBEROK  2013 
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ASOCIÁCIA ZDRAVÝCH MIEST SLOVENSKA 

 
Sídlo: Martin 

Záujmové združenie AZMS založené: koncom roka 1994 

Riadne členstvo mesta: od 12. 12. 1994 uznesením MsZ 

Pôsobnosť: celoslovenská 

Členské za rok 2010: 332 €, uhradené 4. 10. 2010   

Národná sieť Zdravých miest vznikla v roku 1992 podľa metodiky WHO. Asociácia 

Zdravých miest Slovenska (ďalej len AZMS) bola zaregistrovaná na Okresnom úrade 

Košice ako záujmové združenie právnických osôb koncom r. 1994. Uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši bolo schválené prijatie mesta Liptovský Mikuláš za 

riadneho člena Asociácie zdravých miest Slovenska dňa 12.12.1994. Do medzinárodnej siete 

Zdravých miest patrí 70 miest v Európe a viac ako 800 na celom svete. Národné siete 

Zdravých miest vznikli vo väčšine krajín Európy. Mestá spolupracujú formou spoločných 

projektov, výmeny skúseností, „dobrých praktík a postupov (know-how)“ a formou účasti 

na medzimestských akčných plánoch. 

Na   Valnom zhromaždení AZMS 17.12.2013 v Martine bolo schválené zrušenie 

AZMS s likvidáciou a ustanovenie likvidátora.  

Spracovala: Ing. Iveta Klepáčová 

 

 

SLOVENSKÁ PARKOVACIA ASOCIÁCIA  
 

Sídlo: Košická 2, Žilina 

Členské za rok 2010: 327,50 EUR 

Pôsobnosť: celoslovenská 

Hlavným predmetom činnosti združenia Slovenská parkovacia asociácia (SPA) je 

združovanie a spolupráca medzi organizáciami zabezpečujúcimi prevádzkovanie parkovísk, 

orgánmi miest, investormi, realizátormi stavieb a ďalšími záujemcami o parkovanie a 

garážovanie. 

SPA v roku 2013 vydala súbornú publikáciu Mestská parkovacia politika „Ciele a postupy 

riešenia“, ktorá má napomáhať mestám s riešením problematiky v statickej doprave. Aj mesto 

Liptovský Mikuláš pri tvorbe dokumentu Mestská parkovacia politika aktívne využívalo 

poznatky získané z materiálov SPA, z výmeny informácií medzi členmi SPA, či zo samotného 

pôsobenia v SPA.  

Zástupcom mesta Liptovský Mikuláš v SPA je Ing. Ľubomír Hán, vedúci oddelenia ŽP, 

dopravy a VP, kde pôsobí ako člen Skupiny poradcov Slovenskej parkovacej asociácie. 

V Liptovskom Mikuláši sa 21. mája 2013 v hoteli Jánošík konalo V. kolokvium Slovenskej 

parkovacej asociácie s účasťou primátora mesta MUDr. A. Slafkovského a  Ing. Ľ. Hána. 

Nosnou témou bola výmena skúseností so zavádzaním zón regulovaného parkovania v 

slovenských mestách, parkovanie vozidiel invalidných občanov a motocyklov. 

Najvýznamnejšou akciou SPA v roku 2013 bola 9. Konferencia SPA s medzinárodnou 

účasťou s názvom „PARKOVANIE V MESTÁCH - Dokumentácia parkovacej stratégie“, 

ktorej cieľmi boli: 

1) Dokumentácia a podklady k regulácii parkovania  

2) Parkovanie vozidiel občanov ŤZP a motocyklistov 

3) Aktuálne zmeny v legislatíve o parkovaní a meranie platobnej disciplíny 
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4) Činnosť Slovenskej Parkovacej Asociácie a Európskej parkovacej asociácie v roku 

2013.  

Za mesto Liptovský Mikuláš sa konferencie aktívne zúčastnil Ing. Ľubomír Hán 

s vlastnou prednáškou na tému: „Postup zavedenia regulácie parkovania v Liptovskom 

Mikuláši“. 

Spracoval: Ing. Ľubomír Hán 

  

 

LIPTOVSKÁ REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA 
 

Sídlo:  Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Pôsobnosť: región Liptov, okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok 

Liptovská regionálna rozvojová agentúra (LRRA) so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

vznikla 18. mája 2007 zápisom do Registra združení právnických osôb na Krajskom úrade v 

Žiline. Schválená bola uznesením Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši z 12. 4. 

2007. Bola založená ako Záujmové združenie právnických osôb na zabezpečenie 

ekonomického rozvoja regiónu Liptov, zvýšenie kvality života jeho obyvateľov a 

zatraktívnenie regiónu. Členmi združenia sú Mesto Liptovský Mikuláš, Liptovium-nezisková 

organizácia a Klaster Liptov–združenie na podporu CR.  

            V priebehu roka 2013 LRRA poskytovala služby spojené s externým riadením 

projektu Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš. 

Mandátna zmluva na výkon činností externého manažmentu projektu bola uzatvorená v 

02/2008 a činnosti súvisiace s jej plnením boli realizované od termínu začiatku fyzickej 

realizácie projektu 03/2013 do termínu jeho finančného ukončenia v 03/2014.  

Spracovala : Ing. Lucia Cukerová, predsedníčka predstavenstva LRRA 

 

 

 

 


