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NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 14.12.2017      číslo       /2017 
 
 

K bodu: Návrh rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA  mesta Liptovský   

               Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2018 s výhľadom na   

               roky 2019-2020 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 
I. konštatuje, že 

 
Hlavná činnosť - HČ                                                    

Výnosy: 

-  výnosy na hlavnú činnosť sú plánované vo výške    171 460 € 
         z toho:                
      -      dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing 130 984 €                                              
      -      výnosy  z kapitálových transferov          4 476 €        
      -      účelový finančný príspevok z OOCR (informačný servis, marketing)   36 000 €     
                  
Náklady:      

- náklady na hlavnú činnosť sú plánované vo výške          171 460 € 
     z toho: 
-    prevádzkové náklady        161 984 € 

       -    náklady na marketing                                                     5 000 € 
       -    odpisy hmotného investičného majetku                            4 476 € 
 

Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ 

Výnosy: 

- výnosy z vedľajšej hospodárskej činnosti sú plánované vo výške   94 479 € 
 



 

Náklady:     

- náklady na vedľajšiu hospodársku činnosť sú plánované vo výške              94 479 € 
 

- percento prepočtu celkových nepriamych nákladov je  80% - hlavná činnosť 
                                                                                                           20% - vedľajšia hosp. činnost 
 

 

II. schvaľuje 

 

- finančný rozpočet organizácie na rok 2018 
 

 
 

 

 

 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
                                                                         Dátum podpisu uznesenia:       

 

 



Dôvodová správa 

 

 

Program 2:  Podpora cestovného ruchu:  

                      INFORMAČNÉ CENTRUM mesta –  príspevková organizácia  (ICM)      
                                          
Zámer programu: Budovanie modernej turistickej informačnej kancelárie mesta Liptovský Mikuláš 

s cieľom podpory  rozvoja podnikania, domáceho a aktívneho cestovného ruchu.  

 

 

1. Popis hlavnej a ekonomickej činnosti: 

 

HLAVNÁ ČINNOSŤ INFORMAČNÉHO CENTRA mesta: 

 

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 marketing a komunikáciu 

mesta v oblasti cestovného ruchu, tvorbu a realizáciu vlastných produktov a zabezpečenie 

komerčných doplnkových služieb. ICM je partnerom verejného aj súkromného sektora, 

predovšetkým miestnych subjektov pôsobiacich vo sfére CR a regionálnych organizácií OOCR 

REGION LIPTOV a Klastra Liptov, ktorých je Mesto členom. Zabezpečuje koordináciu mestského 

cestovného ruchu  na báze partnerstva s týmito subjektami  a je taktiež výkonnou zložkou mesta 

v zabezpečovaní aktivít vyplývajúcich z členstva v regionálnych organizáciách, ako aj pri spolupráci 

s KOCR - Žilinský turistický kraj.        

 
2. Organizačná štruktúra, počet zamestnancov, priemerná mzda 

 

V organizácii pracuje 6 zamestnancov na trvalý pracovný pomer (riaditeľka, ekonómka, 4 samostatní 

odborní referenti. 1 pracovník je navyše zamestnaný na základe §54 Zákona o zamestnanosti z 

ÚPSVaR). Na zabezpečenie sprievodcovských služieb pracujú externe pre ICM 4 pracovníci na 

základe dohody o vykonaní práce. Priemerná mzda k 30.11.2017 je vo výške  773,74 €. 

 

Ročná prevádzková doba je spolu viac ako 3000 hodín. Prehľad prevádzkovej doby 2018: 

Dátum Pondelok - piatok Sobota Nedeľa 

15.09-30.6. 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 zatvorené 

1.07-14.09. 09.00 - 18.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00  
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3. Hlavné úlohy 

 

 

 koordinácia mestského cestovného ruchu na báze partnerstva subjektov cestovného ruchu a 

realizácia odborných pracovných stretnutí so subjektmi cestovného ruchu  

 podpora regionálneho cestovného ruchu na princípe partnerstva subjektov v regióne  

 zvyšovanie počtu prenocovaní v meste, podpora legálnych ubytovateľov  

 predlžovanie doby pobytu návštevníkov a podpora využívania služieb v meste 

 zvyšovanie atraktívnosti mesta ako centra regiónu Liptov a budovanie značky 

 poskytovanie služieb v súlade s profesijnými štandardami Asociácie informačných centier 

Slovenska (AICES), 

 participácia na marketingovej a komunikačnej  stratégii mesta v oblasti cestovného ruchu (CR), 

 kvalitný informačný servis a marketingová komunikácia, 

 spracovanie štatistík a získavanie spätnej väzby od návštevníkov mesta L. Mikuláš v oblasti CR, 

 participácia na tvorbe kvalitného produktového portfólia mesta Liptovský Mikuláš, 

 zvyšovanie vzdelávania a odbornej úrovne pracovníkov Informačného centra mesta Liptovský 

Mikuláš a partnerov mestských organizácií pôsobiacich v oblasti CR 

 

A/ INFORMAČNÝ SERVIS  

 

Aktuálny stav: 

- spracúvanie ponuky atraktivít, podujatí, služieb a diania v meste a okolí, tvorba produktových 

balíkov služieb pre rôzne cieľové skupiny zákazníkov a ich distribúcia širokej verejnosti (ponuka a 

služby cestovného ruchu distribuované návštevníkom mesta a  miestnemu obyvateľstvu a komplexná 

škála ostatných služieb, inštitúcií a podnikateľskej sféry pôsobiacej na území mesta, ktorú využíva 

hlavne domáce obyvateľstvo a obchodná klientela). 

 

 Základná štruktúra informácie, s ktorou ICM pracuje je: názov subjektu, adresa, telefón,  

     email, web, v prípade podujatí aj žáner, dátum, miesto konania a vstupné, 

 Základný rozsah informácií, ktoré ICM poskytuje bezplatne: 

o turistické informácie - mesto Liptovský Mikuláš a región Liptov, vrátane kalendára 

podujatí (produkty a balíky služieb z oblasti CR v meste a Liptove • ubytovacie 

a stravovacie zariadenia mesta a regiónu • poskytovatelia služieb • šport a organizované 

športové aktivity • turistické atraktivity • kultúrno-spoločenské zariadenia• kultúrne 

a športové podujatia (elektronický kalendár podujatí sprístupnený na web stránke, sociálne 

siete, newsletter, mesačník Mikuláš, partnerské weby a sociálne siete)  • tvorba 

produktových balíkov -  špeciálne programy pre rôzne cieľové skupiny na voľný čas 
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v meste a regióne • možností dopravného spojenia mestskej, medzimestskej 

i medzinárodnej dopravy.   

o informácie o podnikoch a službách v meste aj mimo oblasť CR - obchody, služby, banky, 

zmenárne, inštitúcie štátnej a verejnej správy  nariadení mesta, mestských oznamov, atď., 

 ICM má vytvorenú vlastnú informačnú databázu v elektronickej podobe, v off line verzii 

v špeciálnom databázovom softvéri a on line verzii na mestskej  web stránke a pravidelne ju 

aktualizuje, 

 ICM má vyčleneného zodpovedného pracovníka za správu obsahu informácie v rámci kumulovanej 

funkcie a aktuálna ponuka je denne spracúvaná a distribuovaná. 

 

Zámer a akčný plán v roku 2018 

 

 udržanie nastoleného štandardu zberu, aktualizácie a spracúvania informácií vo svojej réžii - 

vlastná overená databáza, ktorá je základom pre všetky ďalšie oblasti činnosti ICM, 

 štandardizácia služieb v rámci Profesijného štandardu pre činnosť turistických informačných 

centier 

   vzdelávanie zamestnancov v oblasti efektívnej komunikácie so zákazníkom a stimulovaní predaja 

 

      B/ MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA  

 
Aktuálny stav: 

Digitálny marketing  

 prezentácia produktov a subjektov CR na mestskej web stránke www.mikulas.sk, a web 

stránke ICM www.mikulas.travel 

 partnerské web stránky - región Liptov www.visitliptov.sk a mobilná aplikácia Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Región Liptov (OOCR), celoslovenské a regionálne stránky 

www.slovakia.travel, www.infoslovak.sk, www.liptov.sk,  www.zilinskyturistickykraj.sk,  

www.kedykam.sk, www.dennikrelax.sk, www.vstupvolny.sk, www.obnova.sk, 

www.cestovateľ.sk,www. infoglobe.sk, 

 sociálne siete -  www.facebook.com – INFORMAČNÉ CENTRUM mesta, Región Liptov, 

 newsletter - elektronický spravodaj distribuovaný 1x mesačne, počas júla a augusta 2x mesačne, 

     pri sviatkoch a významných udalostiach distribuovaný newsletter špeciál, 

 You tube - prezentácia sprievodcovských služieb, videospoty produktov IC, 

 interiérový infokiosk - v priestoroch ICM, prezentácia noviniek a atraktivít mesta,  

 aplikácie pre mobilné zariadenia: 

- mobilná aplikácia mesto Liptovský Mikuláš 

http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
http://www.visitliptov.sk/
http://www.slovakia.travel/
http://www.infoslovak.sk/
http://www.liptov.sk/
http://www.zilinskyturistickykraj.sk/
http://www.kedykam.sk/
http://www.dennikrelax.sk/
http://www.vstupvolny.sk/
http://www.obnova.sk/
http://www.facebook.com/
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- prezentácia ponuky mesta v mobilnej aplikácii Liptov,  

 Propagačné materiály  

Bezplatné propagačné materiály každoročne pokrývali 1 celoročný (imidžový) PM určený na 

reprezentáciu a výstavy, 2 produktové materiály s aktuálnou ponukou mesta na letnú a zimnú 

turistickú sezónu, jednoduché letáky k  produktom, bedeker komerčne. 

 

Zámer a akčný plán v roku 2018 

Osobitnú pozornosť plánujeme venovať predovšetkým budovaniu kvalitnej prezentácii mesta na 

oficiálnej webovej stránke sekcia „Návštevník“.  

 

 Webová prezentácia ponuky CR v meste (príprava nových marketingových textov, 

fotodokumentácie, videospoty...) 

 Rozšírenie SMART CITY: 

 rozšírenie ponuky mobilnej aplikácie o prezentáciu ďalšej sakrálnej pamiatky - Evanjelický 

kostol, Tranovského ul., o obrazovú a textovú ponuku a audiosprievodcu 

 V rámci projektu Kultúrno – prírodná oddychová zóna Háj Nicovô, rozšírenie ponuky 

mobilnej aplikácie o prezentáciu vojenskej histórie, prírody a kyslíkovej cesty na Háji 

Nicovô 

 Event marketing: Pokračovanie v budovaní elektronického kalendára podujatí a jeho 

distribúcia prostredníctvom mestskej a spolupracujúcich web stránok, sociálnych sietí, 

newslettrov a mesačníka Mikuláš. Cieľom je dobudovať jeho cudzojazyčné verzie tradičných 

podujatí v EN a PL jazyku. Podporiť zdieľanú propagáciu kalendára na web stránkach 

partnerov. 

 Propagačné materiály: Bude vydaný celoročný propagačný materiál „Sprievodca 

atraktivitami“ s komplexnou ponukou CR v meste (do roku 2017 bol vydávaný 2x ročne, kvôli 

potrebe zverejnenia aktuálnych informácií – teraz túto potrebu nahrádza mobilná aplikácia) a 

produktové letáky k 3 sakrálnym pamiatkam, leták  k  „L.Mikuláš  pre rodiny s deťmi – 

dobrodružstvá s Mikulášom“, letákový prehľad noviniek na leto a zimu).  

 Výstavy a workshopy cestovného ruchu:  Budú zabezpečované v partnerskej spolupráci 

OOCR Liptov a KOCR Žilina, z dôvodu vysokých finančných nákladov na samostatné 

zabezpečenie. OOCR predpokladá účasť na cca 3 výstavách.  Konkrétne podujatia nie sú 

v čase tvorby rozpočtu ešte s OOCR Liptov uzatvorené. 
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Ďalšie marketingové aktivity 

 

 interaktívny marketing – hlavne osobný predaj (priamo v ICM každému zákazníkovi) 

sociálne siete, telefonické dopyty atď., 

 ICM v spolupráci s mestom a OOCR organizuje „Info cesty“ pre  slovenských a zahraničných 

touroperátorov a novinárov, 

 využiť potenciál regiónu a možnosť prilákania návštevníkov z okolitých stredísk do mesta 

(propagačné materiály distribuované v ubytovacích zariadeniach regiónu, aquaparkoch, 

informačných centrách, autobusovej a železničnej stanici a pri významných podujatiach), 

 spracovanie a prezentácia ponuky CR v meste - 2x ročne pred letnou aj zimnou turistickou 

sezónou 2018 regionálnej podnikateľskej sfére (v spolupráci s OOCR Liptov).   

 citylight-y (CL) mesto – v historickom centre prezentované aktuálne produkty a novinky,  

 statické prezentácie a 30 sek. videospoty (sprievodcovské služby a pozvánka do historického 

centra) v Multikine Golden Apple Cinema a Kino Nicolaus, 

 propagácia v autobusoch MHD a SKI BUSOCH – plagáty. 

 

Rozpočet prvku:  
 

rok 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Výnosy z rozpočtu OOCR  

v € 
5000 5000 5000 5000 

Výnosy zo štátnej dotácie  21500 12500 14500 14500 

 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný 

ukazovateľ 

Východiskový 

údaj rok 2017 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2018 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2019 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2020 

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 ICM 

Periodicita: mesačne 

- newsletter cez 

OOCR 

Periodicita: štvrťročne 

 

 

1 

 

 

           

           1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

      

       1 

 

 

      

         1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

  

      1 

 

 

     

       1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1     

 

 

 

1 

 

       1 

 

 

       1 

 

       1 

Poskytnúť viac  

informácií 

modernou a po-

hodlnou 

distribučnou 

cestou 

prostredníctvom 

mobilných 

zariadení 

Mobilná aplikácia 

Liptovský Mikuláš  

 

Mobilná aplikácia 

Liptov 

Periodicita: denne 

            1 

 

1 

          1 

 

1 

        1 

 

         1 

      1 

 

1 

Zvýšiť 

návštevnosť 

mesta a regiónu 

Počet výstav CR 

             3        3 3 3 

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) 

 

 

        

         

          

           1 

       

 

 

 

       1 

           

   

 

 

 

       1 

           

    

 

 

 

 

 

     1 

http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
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mesačne(newsletter 

ICM) 

štvrťročne (newsletter 

OOCR) 

mesačne (spravodaj) 

ročne (partneri) 

           

          1    

          1           

          1 

          1 

 

 

          1    

          1           

          1 

          1 

 

     

       1    

       1           

       1 

       1 

 

           

     1    

     1           

     1 

     1 

 

 

C/ TVORBA A REALIZÁCIA VLASTNÝCH PRODUKTOV  
 

Aktuálny stav: 

Produkty zabezpečované ICM 

a) Liptovský Mikuláš 7x INAK 

b) Produktový balík „Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi“  

c) Kostol Sv. Mikuláša s audiosprievodcom 

d) Synagóga s audiosprievodcom  

 

            Zámer a akčný plán v roku 2018 

V nadväznosti na minuloročné aktivity sa aj v roku 2018  v spolupráci s partnermi, chceme orientovať 

na ďalšie budovanie a  skvalitňovanie ucelenej ponuky turistických produktov. V roku 2018 budeme 

klásť dôraz na rozvoj najmä v oblasti kultúrneho a poznávacieho cestovného ruchu a ďalšieho rozvoja 

balíka „Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi“ . 

a) Rozšírenie ponuky sakrálnych pamiatok s audiosprievodcom o Evanjelický kostol 

a vytvorenie spoločného balíka   „Sakrálne pamiatky mesta s audiosprievodcom“. 

V spolupráci s evanjelickou cirkvou sprístupnenie Evanjelického kostola návštevníkom 

v letných mesiacoch, 

b) Pokračovať v spolupráci s katolíckou cirkvou a opätovne sprístupniť Kostol sv. 

Mikuláša návštevníkom v letných mesiacoch, 

c) Zapojiť sa do podujatí Mikulášskeho leta  produktom Liptovský Mikuláš 7x INAK 

(10 bezplatnými prehliadkami, v slovenskom a anglickom jazyku),  

d) Naďalej spolupracovať s partnermi zapojenými do balíka „Liptovský Mikuláš pre 

rodiny s deťmi“, zabezpečiť rozšírenú kampaň a viac do nej zaangažovať partnerov a to 

konkrétne: 

 Pokračovať v produktovom balíku pre rodiny s deťmi a vylepšovať jednotlivé 

produkty 

 Nastavenie cielenej kampane v rámci destinácie LIPTOV, TATRY ( propagačné 

letáky, web, sociálne siete, newsletter, bilbordy, doplnenie prezentácie na 

citylightoch v historickom centre ) 
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 Zavedenie  zdieľanej propagácie – každý zúčastnený v rámci svojej propagácie 

začne používať spoločné logo a propagačné materiály produktového balíka pre 

rodiny s deťmi (jednotné stojany s logom Mikuláša, propagačnými materiálmi na 

jednotlivých prevádzkach zapojených do produktového balíka)  

 Uvedenie nových suvenírov s postavičkami jednotlivých maskotov Mikuláša 

e) Večerné stredy v historickom centre – zapojiť sa do podujatia realizovaného v 1.-3. 

mesiaci roka,  sprievodcovskými službami 

Ciele a výstupy: 

 

Cieľ 

Merateľný 

ukazovateľ 

Východis-

kový údaj 

rok 2017 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2018 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2019 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2020 

Podporiť 

atraktívnosť 

mesta 

vytvorením 

zaujímavého 

produktu 

Prezentácia nových 

sprievodcovských 

produktov v meste: 

1. Evanjelický 

kostol s 

audiosprievodcom 

2. Háj-Nicovô 

s audiosprievodcom 

Pokračovanie vo 

fungujúcich 

produktoch: 

3.Liptovský 
Mikuláš 7x INAK 
 
4. Produktový balík 
„Liptovský Mikuláš 
pre rodiny s deťmi“ 
  
5. Kostol Sv.  
Mikuláša 
s audiosprievodco
m 

6. Synagóga s 
audiosprievodcom 

 

 

 

        0 

 

        0 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

          1 

 

          1  

 

 

 

        1 

 

1 

       

          

         

         1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

         

 

          

         1 

 

          1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

      

 

   

         1 

 

          1 

 

 

 

1 

 

          1 

 

 

          1 

 

          1   

Predstaviť 

nové 

produkty 

sprievodcovs

kých služieb 

a 

prezentovať 

verejnosti 

prácu 

Organizácia 

Svetového dňa 

sprievodcov – 

Periodicita: ročne 

 

 

 

        1 

 

 

        1 

 

 

         1 

 

 

        1 
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Spolupráca s OOCR Región Liptov 

Medzi ICM a OOCR Liptov je pre rok 2018 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 ICM, 

 aktualizácia a správa domovských webových stránok mesta a ICM  a facebookového profilu, 

 príprava kalendária podujatí v regióne, 

 prezentácia regiónu na podujatiach, výstavách a veľtrhoch, 

 distribúcia propagačných materiálov klientom,  

 Webmarketing – pravidelné uverejňovanie podujatí a noviniek v meste a okolí na web stránku, 

facebook OOCR a príprava newslettrov s ponukou mesta, ktoré distribuuje OOCR,  

 Príprava podkladov k tlačovým správam vydávanými OOCR Liptov o meste v priebehu celého 

roka, 

 Liptov Region Card (LRC) – spolupráca pri priamom predaji klientom, prezentácia produktov ICM 

v zľavovom systéme karty,  

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

k LRC),  

sprievodcov 

CR 

Podporiť 

atraktívnosť 

mesta 

prostredníctv

om 

tematických 

prehliadok 

so 

sprievodcom 

Pravidelná 

sprievodcovská 

služba v mesiacoch  

júl-august  

(prehliadkový 

okruh mestom) 

Periodicita: mesačne 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 
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 Pravidelná účasť v expertných skupinách OOCR Liptov, spolupodieľanie sa na riešení regionálnej 

problematiky a plnenie úloh vyplývajúcich z členstva mesta v organizácii 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný 

ukazovateľ 

Východiskový 

údaj rok 2016 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2017 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2018 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2019 

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 

 

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   

 

 

C/ Financovanie 

BOZP a sociálny fond 

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov má 

ICM vypracovaný Bezpečnostný projekt ochrany informačného systému spoločnosťou GAJOS, s.r.o., 

ktorého súčasťou je aj Bezpečnostná smernica. 

 

rok  

 

2018 

 

2019 

€ 94 479 94 479 
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V súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 

neskorších predpisov má ICM na výkon pracovnej zdravotnej služby uzavretú Zmluvu o výkone 

pracovnej zdravotnej služby so spoločnosťou GAJOS, s.r.o. 

 

Sociálny fond 

Tvorba sociálneho fondu je 1% z povinného prídelu v príslušnom roku a zo zostatku 

z predchádzajúcich  rokov. Sociálny fond bol použitý na krytie 11% ceny stravného lístka (3,50€ / 1 

ks). Stav sociálneho fondu k 30.11.2017 bol 72,59 €. 

 

     Financovanie ICM v roku 2018 je viaczdrojové, a to z rozpočtu mesta, z rozpočtu Oblastnej 

organizácie CR Región Liptov, z vlastných príjmov a z príspevku Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny.   

      Rozpočet HČ aj VHČ je plánovaný ako vyrovnaný. Výnosy vo VHČ zabezpečuje organizácia 

z vlastnej komerčnej činnosti. 

 Štruktúra výdavkov hlavnej a vedľajšej hospodárskej činnosti:  

 

Zodpovednosť: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta 

 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský 
Mikuláš, Námestie mieru 1, 031 01 Lipt. Mikuláš       

 Hlavná činnosť Upravený Návrh Návrh Návrh 

  rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu 

              Druh nákladov / výnosov 2017 v € 2018 v € 2019 v € 2020 v € 

NÁKLADY 169 664 171 460 171 460 171 460 

z toho prevádzkové náklady 164 664 166 460 166 460 166 460 

50 Spotrebované nákupy 30 506 25 724 25 724 25 724 

501 Spotreba materiálu 15 882 10 600 10 600 10 600 

501/1 Všeobecný materiál 9 560 3 500 3 500 3 500 

501/0 Kancelársky materiál 1 182 2 000 2 000 2 000 

501/2 Marketing 5 000 5 000 5 000 5 000 

501/4 Knihy, časopisy, noviny 140 100 100 100 

502 Spotreba energie 14 624 15 124 15 124 15 124 

502/0 Elektrická energia 3 500 4 000 4 000 4 000 

502/1 Voda, servisné poplatky 11 124 11 124 11 124 11 124 

51 Služby 35 293 35 244 34 044 34 044 

511 Oprava a údržba 400 400 400 400 

512 Cestovné 1 000 1 000 1 000 1 000 

513 Reprezentačný fond 250 250 250 250 

518 Ostatné služby 33 643 33 594 32 394 32 394 

518/0 Ochrana objektov 540 540 540 540 
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518/1 Aices 165 165 165 165 

518/2 Výkony spojov 11 200 11 200 11 200 11 200 

518/3 Pracovná zdravotná služba, BOZP 635 635 635 635 

518/4 Správne poplatky 105 105 105 105 

518/5 Ostat.služ.,archivácia, správa reg. 1439 150 150 150 

518/6 Poštovné 50 50 50 50 

518/7 Školenia, kurzy, semináre 500 500 500 500 

538/8 Odvoz odpadov 69 109 109 109 

518/9 Údržba software 400 400 400 400 

518/10 Nájomné 18 540 18 540 18 540 18 540 

klimatizácia 0 1 200 1 200 1 200 

52 Osobné náklady 102 177 105 536 105 536 105 536 

521 Mzdy 73 401 75 848 75 848 75 848 

524 Náklady na soc. poistenie 25 654 26 509 26 509 26 509 

527 Zákonné sociálne náklady 3 122 3 179 3 179 3 179 

527/1 Povinný prídel do SF 702 759 759 759 

527/2 Náklady na stravné 2 420 2 420 2 420 2 420 

54 Ostatné náklady  488 480 480 480 

548 Iné ostatné náklady 480 480 480 480 

548/0 Poistenie majetku 80 80 80 80 

548/1 Poplatky banke 260 260 260 260 

548/2 Ost. náklady 148 140 140 140 

55 Odpisy a rezervy 1 200 4 476 4 476 4 476 

551 Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku 1 200 4 476 4 476 4 476 

VÝNOSY 169 664 171 460 171 460 171 460 

691 Príspevok zriaďovateľa 132 464 130 984 130 984 130 984 

z toho : - na krytie prevádz. nákladov a edičnú 
činnosť a propagáciu 132 464 130 984 130 984 130 984 

692 Výnosy z kapitálových transferov 1 200 4 476 4 476 4 476 

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

kapitálový transfer         

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 
 

 

 

Vedľajšia hospodárska činnosť 
Návrh 

rozpočtu 
Návrh 

rozpočtu 

Druh nákladov/výnosov na rok 2017 na rok 2018 

NÁKLADY 94 479 94 479 

50 Spotrebované nákupy 12 476 12 476 

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 0 0 

502/0 Elektrická energia 0 0 
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502/1 Teplo,vodné,stočné 0 0 

504 Predaný tovar 12 196 12 196 

51 Služby 899 899 

512 Cestovné 50 50 

511 Oprava a údržba 50 50 

518 Ostatné služby 799 799 

518/0 Ochrana objektov 105 105 

518/2 Výkony spojov telefón, fax 200 200 

518/6 Poštovné 60 60 

518/7 Školenia, kurzy, semináre 50 50 

538/8 Odvoz odpadov 34 34 

518/9 Údržba software 350 350 

52 Osobné náklady 15 618 15 618 

521 Mzdové náklady 10 640 10 640 

524 Náklady na soc. poistenie 3 719 3 719 

527 Zákonné sociálne náklady 1 259 1 259 

527/1 Povinný prídel do SF 107 107 

527/2 Náklady na stravné 1 152 1 152 

54 Ostatné náklady 372 372 

549 Iné ostatné náklady 372 372 

548/0 Poistenie majetku 222 222 

548/13 Poplatky banke 110 110 

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 94 479 94 479 

60 Tržby za vl. výkony a za tovar 25 389 25 389 

602 Tržby z predaja služieb 8 389 8 389 

602/0 Reklamné služby, inzercia 4 809 4 809 

602/1Servisné služby 3 580 3 580 

sprostredkovanie poistenia na hory 100 100 

prístup na internet 100 100 

kopírovanie, skenovanie 360 360 

provízia z predaja vstupeniek 1 500 1 500 

Liptov Region Card Klaster Liptov 220 220 

sprievodcovská činnosť 800 800 

sprostredkovanie ubytovania 250 250 

faxová služba 450 250 

604 Tržby za predaný tovar 17 000 17 000 

66 Ostatné výnosy 69 090 69 090 

668 Predaj valút 69 090 69 090 

Výsledok hospodárenia 0 0 
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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, SMOPAJ – Slovenské múzeum ochrany prírody 

a jaskyniarstva,  

SDS - Svetový deň sprievodcov, TS - Turistická sezóna, VHČ - Vedľajšia hospodárska činnosť, ŽSK - 

Žilinský samosprávny kraj.   
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