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Návrh na uznesenie pre Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš 
 
 
K bodu:  Návrh rozpočtu Informačného centra Mesta Liptovský Mikuláš na rok  
                2015, 2016, 2017 
 
 
Mestské zastupiteľstvo : 
  
1. Konštatuje, že  

- výnosy na hlavnú činnosť sú plánované vo výške    97 499 € 
  z toho:                

      -    dotácia od zriaďovateľa       61 222 €                                              
      -    výnosy  z kapitálových transferov      277 €        
      -    účelový finančný príspevok z OOCR (informačný servis)   31 000 €     
      -    účelový finančný príspevok z OOCR (EČ a propagácia)                            5 000 €                          
 
       

- náklady na hlavnú činnosť sú plánované vo výške          97 499 € 
     z toho: 
-    prevádzkové náklady        92 222 € 

       -    náklady na edičnú činnosť a propagáciu     5 000 € 
       -    odpisy hmotného investičného majetku     277 € 
 

- výnosy z vedľajšej hospodárskej činnosti sú plánované vo výške  96 482 € 
 

- náklady na vedľajšiu hospodársku činnosť sú plánované vo výške   96 482 € 
 

 
- percento prepočtu celkových nepriamych nákladov je 75% - hlavná činnosť 

                                                                                                 25% - vedľajšia hosp. činnosť 
 
 
2. Schvaľuje 

 
- finančný rozpočet organizácie na rok 2015 
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Program 2:  Podpora cestovného ruchu – Informačné centrum Mesta  (ICM)  
                     - hlavná činnosť                                
                            
Zámer programu: Budovanie modernej turistickej informačnej kancelárie mesta Liptovský 
Mikuláš s cieľom podpory rozvoja podnikania, domáceho a aktívneho cestovného ruchu   
 
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.  

 
Dlhodobé ciele organizácie 
 
1.  zvýšiť počet prenocovaní v meste - vlastnými marketingovými aktivitami (prvok 

2.1 správy), ako aj v súčinnosti s regionálnymi marketingovými organizáciami.  
2. predĺžiť dĺžku pobytu návštevníkov a maximalizovať využívanie služieb 

v meste - spracúvaním aktuálnej ponuky a zabezpečovaním komfortného informačného 
servisu návštevníkom i miestnemu  obyvateľstvu.  

3.  zvýšiť atraktívnosť mesta ako centra Liptova - spolupodieľaním sa na ponuke 
mesta vytváraním vlastného produktu (tematické prehliadky mesta). 
 
Rozpočet programu:  

 
Rok  

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Výnosy 
z rozpočtu 
zriaďovateľa v € 

61 222 61 222  63 989    66 840   

Výnosy 
z rozpočtu 
OOCR v € 

36 000 36 000 36 000 36 000 

 

Komentár k rozpočtu: 
Pri tvorbe  rozpočtu sme vychádzali z potreby zabezpečiť plnohodnotný informačný 

servis pre návštevníkov mesta a regiónu Liptov, domácich obyvateľov a obchodnú klientelu. 
Ďalej zabezpečiť účinnú propagáciu a skvalitniť a rozšíriť ponuku produktov mesta Liptovský 
Mikuláš ako centra jedného z najnavštevovanejších regiónov Slovenska.  
 Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2015 je totožný so schváleným rozpočtom na 
rok 2014.  

Prevádzkové náklady hlavnej činnosti zahŕňajú rozpočet zriaďovateľa vo výške 61 
222 € a príspevok od OOCR Liptov vo výške 31 000 € (z členského mesta v tejto 
organizácii). Čerpanie nákladov na edičnú činnosť a propagáciu je z členského mesta 
v OOCR vo výške 5 000 € a v prípade získania štátnej dotácie vo výške ďalších 30 000 €.  
 Vo vedľajšej hospodárskej činnosti sú plánované náklady a výnosy v rovnakej výške  
ako v roku 2014. 
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Rozdelenie výdavkov: 
Príspevok zriaďovateľa je plánovaný na zabezpečenie bezplatných služieb HČ a to na: 

a) krytie prevádzkových nákladov vo výške 75 % celkového objemu na činnosť 
b) priame náklady súvisiace s hlavnou činnosťou 

Výnosy z VHČ sú plánované na zabezpečenie komerčných služieb VHČ a to na: 
a) krytie prevádzkových nákladov vo výške 25 % celkového objemu na činnosť 
b) priame náklady súvisiace s vedľajšou hospodárskou činnosťou 

Štruktúra výdavkov hlavnej činnosti:            ekonomická klasifikácia: 04.7.3. cestovný ruch 

Bežné výdavky spolu v €: 97 222 

Všeobecný materiál – 633006 900 

Špeciálny materiál (edičná činnosť) – 633007 5 000 

Knihy, časopisy – 633009 200 

Energie – 632001 2 300 

Vodné, stočné, teplo – 632002 3 400 

Štandardná oprava a údržba – 634002 300 

Cestovné náhrady – 631001 200 

Reprezentačné – 633016 250 

Špeciálne služby (ochrana objektu) – 637005 540 

Poštovné a telekomunikačné služby – 632003 3 440 

Všeobecné služby – 637004 375 

Štandardná údržba softvéru – 635002 400 

Mzdy, platy – 610  57 280 

Poistenie zdravotné -621 *** 5 728 

Poistenie SP – 625 *** 14 291 

Povinný prídel do sociálneho fondu – 637016 573 

Stravné – 637014 1 800 

Poistenie majetku – 634003 75 

Poplatky banke – 637012 170 

Informačné centrum zamestnáva 6 pracovníkov na plný úväzok, v tomto počte je 
zahrnutá aj funkcia ekonóma na polovičný pracovný úväzok. Zároveň sa ICM aktivizuje v 
spolupráci so vzdelávacími subjektmi pripravujúcimi odborníkov v CR na trh práce (v roku 
2014 sme poskytli 5 študentom stredných a vysokých škôl možnosť odbornej a absolventskej 
praxe).  
 

Ročná prevádzková doba organizácie je cca 2900 hodín a mení sa v závislosti 
k turistickým sezónam.  

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  
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HLAVNÁ ČINNOSŤ Informačného centra Mesta: 
 

1. Informačný servis - spracúvanie ponuky atraktivít, podujatí, služieb a diania 

v meste a okolí a ich distribúcia širokej verejnosti.  

Jedná sa hlavne o ponuku a služby cestovného ruchu distribuované návštevníkom 
mesta a  miestnemu obyvateľstvu. Do portfólia informačného servisu ICM však patrí aj 
komplexná škála ostatných služieb, inštitúcií a podnikateľskej sféry pôsobiacej na území 
mesta. Tieto služby využíva hlavne domáce obyvateľstvo a obchodná klientela. Aktuálna 
ponuka je denne spracúvaná a distribuovaná a týka sa • produktov a balíkov služieb z oblasti 
CR v meste a Liptove • ubytovacích a stravovacích zariadení regiónu • poskytovateľov 
služieb • športu a organizovaných športových aktivít • turistických atraktivít • kultúrno-
spoločenských zariadení • kultúrnych a športových podujatí (celoročné, mesačné a týždenné 
kalendáre podujatí - dianie v meste a okolí)  • tvorby pobytových programov –  špeciálne 
programy pre rôzne cieľové skupiny na voľný čas v meste a regióne • inštitúcií, podnikov a 
firiem na území mesta aj mimo oblasti cestovného ruchu • nariadení mesta, mestských 
oznamov • možností dopravného spojenia mestskej, medzimestskej i medzinárodnej 
dopravy.  

 

2. Edičná činnosť a propagácia (prvok 2.1) 
Edičná činnosť a propagácia sa týka predovšetkým: tvorby a distribúcie propagačných 

materiálov, digitálneho marketingu, účasť na domácich i zahraničných výstavách cestovného 
ruchu, konferenciách, workshopoch. Tvorby pobytových programov pre cieľové skupiny 
zákazníkov, spracúvania a distribúcie prehľadov kultúrnych a športových podujatí. Do tejto 
oblasti patrí vo veľkej miere aj  interaktívny marketing – hlavne osobný predaj (priamo v ICM 
každému zákazníkovi) sociálne siete, telefonické dopyty atď. Priamy marketing (newsletter, 
e-mailové ponuky, informácie distribuované poštou). Zabezpečovanie reklamy, podpory 
predaja služieb, public relations.  

 
Rozpočet prvku:  

 
rok 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Výnosy z rozpočtu OOCR  v € 5000 5000 5000 5000 

Výnosy zo štátnej dotácie  30000 30000 30000 30000 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 
Východiskový 
údaj rok 2014 

Cieľová 
hodnota 
v roku 
2015 

Cieľová 
hodnota 
v roku 
2016 

Cieľová 
hodnota 
v roku 
2017 

Zabezpečiť aktívnu 
prezentáciu ponuky CR 
a budovať atraktívny 
imidž mesta 

Počet vydaných 
propagačných 
materiálov 65 tis. 65 tis.  65 tis. 65 tis. 
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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 
Periodicita: denne 

- ICM v sociálnej sieti 
Facebook  
Periodicita: denne 

- newsletter 
Periodicita: mesačne 

 

 
1 
 
 

            1 

 
 
1 

 

2 

 

      
       1 
 
 

       1 

 
 
1 

 

2 

 

  
      1 
 
 

       1 

 
 
1 

 

2 

 

 
1     

 
 
1 

 

       1 
 
 

       2 

Poskytnúť viac  infor-
mácií modernou a po-
hodlnou distribučnou 
cestou prostredníctvom 
mobilných telefónov 

Mobilné aplikácie 
prostredníctvom QR 
www.mikulas.travel 
 

Mobilná aplikácia Liptov 
Periodicita: denne 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

  

         2 

 

         1 

 

2 

 

1 

Zvýšiť návštevnosť 
mesta a regiónu 

Počet výstav CR 
 

             7            7 7 7 

Predĺžiť pobyt 
návštevníkov v meste  

Tvorba pobytových 
programov – 
produktových balíkov 
v meste, pre cieľové 
skupiny 
Periodicita: ročne 

4 4 4 4 

Zabezpečiť 
informovanosť 
o aktuálnom dianí 
v meste a okolí 

Mediálny servis  
spracúvanie podkladov 
o aktuálnej ponuke CR v 
meste pre  mediálne 
výstupy 
Periodicita: ročne 

12 12 12 12 

Zabezpečiť propagáciu 
kultúrnych 
a športových podujatí 
a zvýšiť ich 
návštevnosť 

Kultúrne a šport. 
podujatia spracúvanie 
a distribúcia kalendárov 
podujatí v meste a okolí  
Periodicita:  
denne (web) 
mesačne(newsletter) 
mesačne (spravodaj) 
ročne (partneri) 

 

 

         
   
          1 
          2 
          1 
          1 

 

   
    

      
     1 
     2 
     1 
     1 

 

 
 

               
          1 
          2 
          1 
          1 

 

 
 

          
          1 
          2 
          1 
          1 

 
Prvok 2.1 predstavuje nasledovný súhrn aktivít:  
 

 Celkové náklady vynaložené na propagáciu budú financované z členského mesta 
v OOCR vo výške 5 000 € a zo štátnej dotácie, ktorej prijímateľom je  OOCR Liptov  vo výške  
30 000 €. Aktivity plánované zo štátnej dotácie budú realizované len v prípade jej schválenia 
(marec 2015).      

 
 

http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
http://www.mikulas.travel/
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Tlačené propagačné materiály  
 

Počet propagačných materiálov je rovnaký ako v roku 2014. Medzi propagačné 
materiály budú patriť:  

 Sezónne propagačné materiály – Sprievodca atraktivitami „Liptovský Mikuláš a región 
Liptov“ 35.000 ks LTS a 20.000 ks ZTS (v slovenskej, anglickej, poľskej, nemeckej a ruskej 
verzii), na bezplatnú distribúciu (podmienené získaním  štátnej dotácie OOCR Liptov), 
v opačnom prípade bude pripravených spolu 18. tis. ks na letnú aj zimnú TS z rozpočtu 
OOCR určeného na propagáciu mesta,   

 Propagačný materiál  k prehliadkovej trase „Mikulášske tradície“ 10.000 ks 
v slovenskej anglickej a poľskej verzii (podmienené získaním  štátnej dotácie OOCR Liptov). 
 
Digitálny marketing  
 

 Tvorba a aktualizácia internetových stránok  mesta www.mikulas.sk, a Informačného 
centra www.mikulas.travel. Kompletné spracovanie a aktualizácia sekcie Návštevník 
(obsahom sú 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. Aktualizácie prebiehajú 
každodenne, predovšetkým  novinky a podujatia. 2x ročne pred turistickými sezónami je web 
stránka – sekcia Návštevník kompletne aktualizovaná,  

 Newsletter – prehľad noviniek a podujatí v meste a regióne, distribuovaný 2x 
mesačne, 

 Elektronická 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 
Liptov,  

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

 Zabezpečenie propagácie mesta spoluprácou pri tvorbe a aktualizácii podkladov 
k prezentáciám na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných internetových stránkach 
(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 
 
Výstavy a workshopy cestovného ruchu 
 

 Prezentácie na jednotlivých podujatiach budú zabezpečené aktuálnymi propagačnými 
materiálmi o meste v spolupráci s okolitými turistickými centrami. Organizačne budú 
zabezpečené ICM, prípadne OOCR Liptov a personálne prevažne v spolupráci s členskými 
subjektmi OOCR Liptov.  

 Mesto plánujeme počas roka prezentovať na minimálne 7 domácich i zahraničných 
výstavách. Konkrétne podujatia nie sú v čase tvorby rozpočtu ešte s OOCR Liptov 
uzatvorené, strategicky sa však v najbližšom roku bude región zameriavať na získavanie 
trhov Veľkej Británie, Lotyšska a Estónska. S ich realizáciou nám nevzniknú žiadne priame 
náklady a to z dôvodu, že mestá majú v spolupráci so SACR aj OOCR bezplatnú účasť 
v prezentačných stánkoch. Personálne zastrešia účasť členské subjekty OOCR Liptov. 
                              

 
 
 

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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 Ďalšia propagácia 
 

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

 Spracúvanie a propagácia prehľadov kultúrnych a športových podujatí v meste a okolí 
– obsahuje zber údajov, ich spracovanie a distribúciu prostredníctvom mestskej web stránky, 
newslettera, facebookovej stránky, mestského spravodaja a distribúciu médiám. Príprava 
a distribúcia dvojtýždenných, mesačných a celoročných prehľadov,  

 Mediálny servis – spracúvanie a prezentácia noviniek a aktuálneho diania v meste 
pre miestne, regionálne i celoštátne médiá a organizácie (prezentované samostatne alebo 
začlenené do regionálnych správ OOCR Liptov), 

 Spracovanie a prezentácia ponuky CR v meste - 2x ročne pred letnou aj zimnou 
turistickou sezónou 2014 regionálnej podnikateľskej sfére (v spolupráci s Klastrom Liptov).   
 
Spolupráca s OOCR Región Liptov 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 
Východiskový 
údaj rok 2014 

Cieľová 
hodnota 
v roku 
2015 

Cieľová 
hodnota 
v roku 
2016 

Cieľová 
hodnota 
v roku 
2017 

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, tvorba 
PM, marketingové 
kampane 

celoročne celoročne celoročne celoročne 

 Medzi ICM a OOCR Liptov je pre rok 2015 uzatvorená zmluvná spolupráca v hodnote  
31 000 €, ktorou sa ICM zaväzuje k nasledovným aktivitám:  

- zber a tvorba informačných databáz z oblasti cestovného ruchu v regióne Liptov, 
- poskytovanie informačného servisu návštevníkom Liptova, 
- spracúvanie informácií do propagačných materiálov a na webové stránky, spolupráca 

pri  tvorbe propagačných materiálov, 
- spracúvanie štatistiky návštevníkov v TIK, 
- aktualizáciu a správu domovských webových stránok informačného centra   

a facebookového profilu, 
- pravidelné zasielanie newsletterov o činnosti destinácie (2x mesačne), ponuke na     

leto/zimu, 
- prípravu kalendária podujatí v regióne, 
- prezentáciu regiónu na podujatiach, výstavách a veľtrhoch, 
- distribúciu propagačných materiálov klientom.  

 

 V edičnej činnosti a propagácii má ICM z členského mesta v OOCR k dispozícii 5000€, 

 Ďalšie marketingové aktivity sú naplánované zo štátnej dotácie na rok 2014 vo výške 
30 000 € (vydanie propagačných materiálov, digitálny marketing, tvorba a zabezpečenie 
novej prehliadkovej trasy mestom „Mikulášske tradície“ a bezplatných sprievodcovských 
služieb (vrátane prekladov textov, zabezpečenia prezentácie tradičných výrobkov, vydania 
propagačného materiálu  a zabezpečenia mobilného marketingu),    
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 Výstavy CR – spolupráca pri ich zabezpečení,   

 Webmarketing – pravidelné uverejňovanie podujatí a noviniek v meste a okolí na web 
prezentáciu a facebook OOCR,  

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

 Liptov Region Card (LRC) – spolupráca pri priamom predaji klientom, výmene LRC za 
ubytovacie poukazy, prezentácia produktov mesta v zľavovom systéme karty, spolupráca 
s ubytovacími zariadeniami pri vystavovaní LRC pre klientov týchto zariadení,  

 Príprava podkladov k tlačeným propagačným materiálom vydávaných OOCR   
(mapa a brožúra k LRC),  

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

 
Spolupráca s Klastrom Liptov 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 
Východiskový 
údaj rok 2014 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2015 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2016 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2017 

Zabezpečiť 
aktívnu 
prezentáciu 
a propagáciu 
mesta v rámci 
regiónu 

Spolupráca s Klastrom 
Liptov 
Poskytovanie  údajov 
v oblasti CR za mesto, 
spoluúčasť na tvorbe 
regionálnych PM 
spolupráca na aktivitách 
Klastra: CRS 

celoročne celoročne celoročne celoročne 

 

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

 Príprava podkladov k tlačeným propagačným materiálom vydávaných Klastrom,   

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

 
3. Tvorba vlastného produktu – tematické prehliadky mesta 

 
Cieľ 

Merateľný 
ukazovateľ 

Východis-
kový údaj 
rok 2014 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2015 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2016 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2017 

Podporiť atraktívnosť 
mesta vytvorením 
zaujímavého produktu 

Vytvorenie 
a prezentácia 
nového 
sprievodcovského 
okruhu v meste  
s názvom 
„Mikulášske  
tradície“ 

Počet vyškolených 
sprievodcov CR 

 

 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

6 
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Ciele a výstupy: 

Príprava  a realizácia siedmej tematickej prehliadkovej trasy mestom  s názvom 
“Mikulášske tradície“. Návštevníkom predstavíme Liptovský Mikuláš ako mesto 
s dlhotrvajúcimi a bohatými tradíciami bryndziarstva a syrárstva, liehovarníctva, garbiarstva, 
kožušníctva a folklóru. Uvedieme ich nielen z historického hľadiska, ale i súčasnosti, 
nahliadneme do popredných mikulášskych garbiarskych rodín a vyzdvihneme osobnosti, 
ktoré v nich vyrástli. Predstavíme tradičné zvyky a obyčaje dnes prezentované najmä 
folklórnymi súbormi. Sprievodcovské služby plánujeme spojiť s ochutnávkou tradičných 
mliekarenských výrobkov, ukážkou folklóru a návštevou Múzea Janka Kráľa, kde si turisti 
budú môcť prehliadnuť garbiarsku dielňu, 

Aktivity spojené so zabezpečením celoročných bezplatných prehliadok plánujeme 
financovať zo štátnej dotácie. Je v nich zahrnutá: 

 príprava prehliadkového okruhu (príprava textových a  mapových podkladov a 
fotografií,  

 nadviazanie spolupráce s partnermi a zabezpečenie prezentácií tradičných výrobkov  

 preklady textov do A, P a R jazyka 

 zabezpečenie odborného školenia sprievodcov,    

 pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov (február 2015) zabezpečenie prehliadok 
mesta so sprievodcom a uvedenie novej témy „Mikulášske tradície“,  

 otvorenie pravidelných sprievodcovských služieb letnej turistickej sezóny  
prehliadkami pre verejnosť v júni + počas júla a augusta 11 prehliadkových dní v 2 jazykoch 
(S, A), 

 propagačný materiál k prehliadkovej trase 10 000 ks v 3 jazykových verziách 
(podmienené získaním štátnej dotácie), 

 Príprava textov k mobilným aplikáciám, preklady, príprava prezentácií v 4 jazykoch  
(S,A,P,R). Cieľom je umožniť pomocou mobilných technológií  a propagačných materiálov 
samostatne absolvovať trasu v ktorúkoľvek dobu aj bez účasti turistického sprievodcu. 

 
 
 
 
 
 

Sprístupniť históriu 
a súčasné dianie mesta 
zaujímavým spôsobom a 
prezentovať verejnosti 
prácu sprievodcov CR 

Organizácia 
Svetového dňa 
sprievodcov – 
Periodicita: ročne 

 

 

 
        1 

 

 
        1 

 

 
         1 

 

 
        1 

Podporiť atraktívnosť 
mesta prostredníctvom 
tematických prehliadok 
mesta 

Pravidelná 
sprievodcovská 
služba v mesiacoch  
júl-august  
Periodicita: mesačne 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

Poskytnúť novú formu 
spoznávania tematických 
trás v meste pomocou 
mobilných technológií  
a propagačných 
materiálov 

Prehliadky 
tematických trás – 
bez účasti 
vyškoleného 
sprievodcu  
Periodicita:počas 
prevádzkovej doby 
ICM - neobmedzene 

 

 

 
 celoročne 

 

 

 
  celoročne 

 

 

 
celoročne 

 

 

 
celoročne 
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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 
 
Rozpočet programu:        

 
 
 
 

Komentár k programu: ICM poskytuje platené doplnkové služby v oblastiach: 
•  sprostredkovanie ubytovania • inzertná a propagačná služba •  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 a administratívne služby   
 

Štruktúra výdavkov vedľajšej hospodárskej činnosti:  

      Rozpočet VHČ je plánovaný ako vyrovnaný, príjmy zabezpečuje organizácia z vlastnej 
komerčnej činnosti. 
  

Zodpovednosť: Informačné centrum Mesta 

 
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 Region Card, OOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION 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.   
 
 

 
rok  

 
2014 

 
2015 

€ 96 482 96 482 



Vedľajšia hospodárska činnosť

Návrh 

rozpočtu

Návrh 

rozpočtu

Druh nákladov/výnosov na rok 2014 na rok 2015

NÁKLADY 96 482 96 482

50 Spotrebované nákupy 14 280 14 280

501 Spotreba materiálu 280 280

501/1 Všeobecný materiál 100 100

501/0 Kancelársky materiál 150 150

501/4 Knihy a časopisy 30 30

502 Spotreba energie 1 800 1 800

502/0 Elektrická energia 500 500

502/1 Teplo,vodné,stočné,nájom 1 300 1 300

504 Predaný tovar 12 200 12 200

51 Služby 1 275 1 275

512 Cestovné 70 70

511 Oprava a údržba 50 50

518 Ostatné služby 1 155 1 155

518/0 Ochrana objektov 150 150

518/2 Výkony spojov telefón, fax 280 280

518/6 Poštovné 40 40

518/7 Školenia, kurzy, semináre 50 50

538/8 Odvoz odpadov 35 35

518/9 Údržba software 600 600

52 Osobné náklady 15 498 15 498

521 Mzdové náklady 11 050 11 050

524 Náklady na soc. poistenie 3 862 3 862

527 Zákonné sociálne náklady 586 586

527/1 Povinný prídel do SF 111 111

527/2 Náklady na stravné 475 475

54 Ostatné náklady 315 315

549 Iné ostatné náklady 315 315

548/0 Poistenie majetku 195 195

548/13 Poplatky banke 80 80

548/2 Iné náklady 40 40

55 Odpisy a rezervy 114 114

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

568 Nákup valút 65 000 65 000

VÝNOSY 96 482 96 482

60 Tržby za vl. výkony a za tovar 27 380 27 380

602 Tržby z predaja služieb 10 380 10 380

602/0 Inzertná služba 6 700 6 700

602/1Servisné služby 3 680 3 680

inzercia-internetová stránka

sprostredkovanie poistenia na hory 100 100

prístup na internet 100 100

kopírovanie, skenovanie 360 360

propagačná služba

provízia z predaja vstupeniek 1 500 1 500

Liptov Region Card Klaster Liptov 220 220

sprievodcovská činnosť 700 700

sprostredkovanie ubytovania 250 250

faxová služba 450 450

604 Tržby za predaný tovar 17 000 17 000

66 Ostatné výnosy 69 102 69 102

668 Predaj valút 69 102 69 102

Výsledok hospodárenia 0 0
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Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1, 031 01 Lipt. Mikuláš

Hlavná činnosť Návrh Návrh Návrh Návrh 

rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu

              Druh nákladov / výnosov 2014 v € 2015 v € 2016 v € 2017 v €

NÁKLADY 97 499 97 499 100 266 103 117

z toho prevádzkové náklady 92 222 92 222 94 989 97 840

50 Spotrebované nákupy 11 800 11 800 11 800 11 800

501 Spotreba materiálu 6 100 6 100 6 100 6 100

501/1 Všeobecný materiál 450 450 450 450

501/0 Kancelársky materiál 450 450 450 450

501/2 Edičný materiál a propagácia 5 000 5 000 5 000 5 000

501/4 Kniny, časopisy, noviny 200 200 200 200

502 Spotreba energie 5 700 5 700 5 700 5 700

502/0 Elektrická energia 2 300 2 300 2 300 2 300

502/1 Teplo,vodné,stočné,nájom 3 400 3 400 3 400 3 400

51 Služby 5 405 5 405 5 405 5 405

511 Oprava a údržba 300 300 300 300

512 Cestovné 200 200 200 200

513 Reprezentačný fond 250 250 250 250

518 Ostatné služby 4 655 4 655 4 655 4 655

518/0 Ochrana objektov 540 540 540 540

518/1 Aices 165 165 165 165

518/2 Výkony spojov 3 400 3 400 3 400 3 400

518/6 Poštovné 40 40 40 40

538/8 Odvoz odpadov 110 110 110 110

518/9 Údržba software 400 400 400 400

52 Osobné náklady 79 672 79 672 82 439 85 290

521 Mzdy 57 280 57 280 59 330 61 443

524 Náklady na soc. poistenie 20 019 20 019 20 716 21 433

527 Zákonné sociálne náklady 2 373 2 373 2 393 2 414

527/1 Povinný prídel do SF 573 573 593 614

527/2 Náklady na stravné 1 800 1 800 1 800 1 800

54 Ostatné náklady 345 345 345 345

548 Iné ostatné náklady 345 345 345 345

548/0 Poistenie majetku 75 75 75 75

548/1 Poplatky banke 170 170 170 170

548/2 Ost. náklady 100 100 100 100

55 Odpisy a rezervy 277 277 277 277

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

VÝNOSY 97 499 97 499 100 266 103 117
691 Príspevok zriaďovateľa 61 222 61 222 63 989 66 840

       z toho : - na krytie prevádz. nákladov a 

edičnú činnosť a propagáciu 61 222 61 222 63 989 66 840

692 Výnosy z kapitálových transferov 277 277 277 277

697 Účelový finančný príspevok z OOCR 36 000 36 000 36 000 36 000

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0
Koeficient preúčtovania prevádzkových nákladov 75% HČ : 25% VHČ
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