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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  

 

 

 

 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

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

 

zo dňa 13.4.2017       číslo Z2017_027 

 

 

K bodu: Plnenie rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský  

 Mikuláš – príspevkovej organizácie za rok 2016. 

 

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

I. konštatuje, že 

organizácia k 31.12. 2016 dosiahla nasledovné výsledky hospodárenia: 

Hlavná činnosť - HČ                                                    

Výnosy:          177 354,93 €  

z toho:                

      -      dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing 133 863,01 €                                              

      -      výnosy  z kapitálových transferov      1 977,14 €        

      -      účelový finančný príspevok z OOCR (informačný servis)   36 000 €     

      - finančný príspevok z ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta  5 062,34 € 



      - ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – ročné zúčtovanie zdravotného 

 poistenia         452,44 €

                    

Náklady:                177 354,93 € 

   z toho: 

-    prevádzkové náklady        169 127,84 € 

       -    náklady na marketing                                               6 249,95 € 

       -    odpisy hmotného investičného majetku                       1 977,14 € 

 

 

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti – vyrovnaný rozpočet:   0 € 

 

Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ 

Výnosy:           89 576,43 € 

Náklady:                       89 414,20 € 

Výsledok hospodárenia z VHČ pred zdanením:                    162,23 €  

Výsledok hospodárenia z VHČ po zdanení:                         3,57 €  

                                         

 

II. berie na vedomie 

 výsledok hospodárenia INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš – 

príspevkovej organizácie za rok 2016 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

      primátor mesta 

    

 

Dátum podpisu uznesenia:       

 

 



                                                         Dôvodová správa 

 

Program 2: Podpora cestovného ruchu 

                               INFORMAČNÉ CENTRUM mesta - príspevková organizácia  

                               (hlavná činnosť)      

 

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  

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.        

Hlavná činnosť INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš bola v roku 2016 financovaná 

z nasledovných zdrojov: príspevku zriaďovateľa, príspevku Oblastnej organizácie cestovného ruchu  

REGION LIPTOV (členské Mesta v OOCR + štátna dotácia podľa zákona 91/2010 Z. z. o podpore CR), 

z finančného príspevku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu vytvárania pracovných 

miest u verejných zamestnávateľov a  z ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti.  

 

2. Organizačná štruktúra , počet zamestnancov, priemerná mzda  

V organizácii počas roka pracovalo 6 zamestnancov na trvalý pracovný pomer (riaditeľka, ekonómka, 4 

samostatní odborní referenti. 1 pracovník bol navyše zamestnaný na základe §54 Zákona o zamestnanosti 

z ÚPSVaR). Počas letnej turistickej sezóny bol zamestnaný 1 pracovník na základe dohody o brigádnickej 

práci študenta. Na zabezpečenie sprievodcovských služieb pracovalo externe pre ICM 5 pracovníkov na 

základe dohody o vykonaní práce. Priemerná mzda za rok 2016 bola vo výške 859,- €. 
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Prevádzková doba organizácie je 2900 hodín ročne a mení sa v závislosti k turistickým sezónam. 

Od  r. 2017 bude predĺžená o 208 hod. ročne. Prehľad prevádzkovej doby 2016: 

Dátum Pondelok - piatok Sobota Nedeľa 

15.09-30.6. 09.00 - 17.00 09.00 - 13.00 zatvorené 

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

 

3. Hlavné úlohy: 

Úlohy organizácie na rok 2016 sú zadefinované v programovom rozpočte, schválenom 

mestským zastupiteľstvom dňa 10.12. 2015 uznesením č. 142/2015 a týkajú sa hlavne oblastí: 

 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 

 zavedenie systému kvality v organizácii INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš, 

a získanie certifikácie ako metódy a nástroja kvality,  

 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, 

 vytvorenie reprezentatívnej a modernej prevádzky ICM v nových priestoroch vo vhodnej lokalite. 
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Zabezpečené aktivity ICM v roku 2016 v oblastiach: 

  

A/ Informačný servis 

- 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.  

Jedná  sa  hlavne  o ponuku  cestovného  ruchu  distribuovanú   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 mesta 

a regiónu • poskytovateľov služieb • športu a organizovaných športových aktivít • turistických atraktivít • 

kultúrno - spoločenských  zariadení • kultúrnych  a  športových   podujatí  (celoročné,  mesačné  a denné 

kalendáre podujatí)  • tvorby produktových  balíkov -  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.  

Služby ICM boli v tomto období poskytnuté cca 49 tis. klientom, oproti roku 2015 návštevnosť 

klesla o 28% z dôvodu rekonštrukčných prác v budove sídla organizácie a sťahovania ICM do nových 

prevádzkových priestorov. ICM poskytuje informačný servis svojim klientom aj telefonickou a písomnou 

formou.  

Počet prenocovaní a zároveň vybratá daň za ubytovanie v meste stúpli v roku 2016 

v porovnaní s rokom 2015 o 23361 prenocovaní a rovnako 23361 € , čo je navýšenie o 12,64 % (rok 

2015 = 184741, rok 2016 = 208102). 

 

             B/ Marketingová komunikačná stratégia a marketingová komunikácia  
 

Rozpočet marketing   (v celých €):   

rok   2016 – 

schválený 

rozpočet v € 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12. 2016 

(náklady) 

Percent. plnenie 

 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12. 2016 

(výnosy) 

Percent. plnenie 

 

€ 

Z členských 

príspevkov 

rozpočtu OOCR 

a zriaďovateľa 

6250 € 

6250 100 % 6250  100% 

 
€ 

Zo štátnej dotácie 

spolu 
            14500 100% 14500 100% 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 
Východiskový 

údaj rok 2015 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2016 

Dosiahnutá 

hodnota 
% plnenia 

Zabezpečiť aktívnu 

prezentáciu ponuky CR 

a budovať atraktívny imidž 

mesta 

Počet vydaných 

propagačných materiálov 
65tis. 65 tis. 60,5 tis. 93% 

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 

Periodicita: denne 

 

-web stránka ICM  

www.mikulas.travel 
Periodicita: denne 

 

-ICM v sociálnej sieti 

Facebook 

Periodicita: denne 

 

-Newsletter 

Periodicita: mesačne 

 

Newsletter cez OOCR 

Periodicita: štvrťročne  

1 

 

 

 

 

 

 

          1 

 

 

 

         1 

 

 

2 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

1 

       100% 

 

 

 

 

 

        100% 

 

 

        100% 

 

 

75% 

 

         

100% 

Poskytnúť viac  informácií 

modernou a pohodlnou 

distribučnou cestou 

prostredníctvom mobilných  

zariadení. 

Vytvorenie SMART zóny 

v historickom centre 

NOVINKA – vytvorenie 

SMART ZÓNY 

v historickom centre 

- Bezplatná WIFI ZÓNA                    

- Mobilná turistická 

aplikácia mesta Liptovský 

Mikuláš 

Mobilné aplikácie 

prostredníctvom QR 

www.mikulas.travel (je 

prispôsobená prehliadaniu 

v mobil. zariadeniach 

Periodicita denne: 

 

Mobilná turistická aplikácia 

Liptov 

Periodicita denne: 

               

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1  

 

             1 

           

           

         

             1 

 

            1 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

Zvýšiť návštevnosť mesta 

a regiónu 

Počet výstav  

a prezentácií CR 
  7   7 6 86% 

http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
http://www.mikulas.travel/
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Predĺžiť pobyt 

návštevníkov v meste 

Tvorba pobytových 

programov – produktových 

balíkov v meste pre  4 

cieľové skupiny 

Periodicita: 2 x ročne 

2 2 2 100% 

Zabezpečiť informovanosť 

o aktuálnom dianí v meste  

Médiá- spracúvanie 

tlačových informácií 

o aktuálnej ponuke CR v 

meste  

Periodicita: ročne 

12 12 12 100% 

Zabezpečiť propagáciu 

kultúrnych a športových 

podujatí a zvýšiť ich 

návštevnosť 

Kultúrne a šport. podujatia 

spracúvanie a distribúcia 

kalendárov podujatí 

v meste  

NOVINKA – centrálny 

kalendár podujatí na web 

stránke 

Periodicita:  

denne (web) 

mesačne(newsletter) 

mesačne (spravodaj) 

mesačne (partneri) 

           

         

     

 

 

          

               1   

               2                                                                                 

               1 

               1 

    

 

 

  

      

             

         

          1 

          2   

          1 

          1 

    
 
         

   

          

 

   

 

            1 

            1,5  

            1 

            1    

  

 

 

 

     

      

 

 

 

        100%          

          75% 

        100% 

        100% 

Upevnenie spolupráce 

s partnermi, stanovenie 

stratégie, vzdelávanie 

a informovanie odbornej 

verejnosti o aktuálnej 

ponuke CR v meste  

 

Organizovanie konferencie 

s workshopom "Mestský 

cestovný ruch" 

 
1 1 1 100% 

 

Komentár k marketingovej komunikácii:  

            Celkový objem priamych nákladov vynaložených na marketing je v roku 2016 vo výške 34 206 € 

( mobilná aplikácia GAMO 5 694 €,  WIFI v historickom centre 7761,60 €,  marketingové náklady ICM 

6250 €, mimo rozpočtu ICM zo štátnej dotácie  OOCR REGION LIPTOV 14500 € - propagačné 

materiály). 

 

1. Digitálny marketing  

a/ NOVINKA 2016 – vybudovanie SMART ZÓNY v historickom centre (WIFI ZÓNA + Mobilná 

turistická aplikácia Liptovský Mikuláš)  V prvom polroku sme začali s riešením nového konceptu tzv. 

SMART ZÓNY, ktorá umožňuje vytvárať mobilné aplikácie, manažovať ich obsah a interaktivitu s 

vybranými objektami a v neposlednom rade získavať dáta o využívaní aplikácie a WIFI pripojenia. 



 9 

V januári 2016 sme v spolupráci s mestom spustili bezplatnú wifi zónu v historickom centre. 

V nadväznosti na túto aktivitu sme obsahovo  vytvorili (tvorba textov a spracovanie praktických 

informácií do databáz, zabezpečenie a úprava 

fotografií a máp, preklady do cudzích jazykov, 

tvorba audionahrávok) a od 1.7.2016  sprístupnili 

novú mobilnú turistickú aplikáciu mesta 

Liptovský Mikuláš. Ponúka návštevníkom aj 

domácim pútavou a atraktívnou formou turistickú  

ponuku produktov a služieb v meste. V turistickej 

aplikácii užívatelia nájdu napr. 11 najväčších 

atraktivít historického centra,  tematické prehliadkové 

trasy mestom, kalendár podujatí. Jej súčasťou je aj viacjazyčný audiosprievodca v najstaršej stavebnej 

pamiatke mesta v Kostole sv. Mikuláša. V ponuke  aplikácie sú aj programy na mieru  pre rodiny 

s deťmi, študentov či športovcov, prehľad  ubytovacích a stravovacích zariadení a ďalšie praktické 

informácie. Užívateľov aplikácia  naviguje pomocou interaktívnych máp a zároveň využíva nové 

technológie vrátane Bluetooth 4 (Low Energy) majákov umiestnených v jednotlivých historických 

pamätihodnostiach mesta v centre mesta. 

Okrem slovenčiny je k dispozícii aj v anglickom a poľskom jazyku. Ku svojej prevádzke nepotrebuje 

nepretržitú internetovú konektivitu. Dostupná pre Android a Iphone. 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.gamo.smartzona.lm 

Počet stiahnutí aplikácie k 31.12.2016: 1353 

 

b/ NOVINKA 2016 - CENTRÁLNY KALENDÁR PODUJATÍ v meste 

V súčasnosti je do tvorby komplexného kalendára prehľadu kultúrnych, športových a spoločenských 

akcií, ktoré sú usporadúvané na území Liptovského Mikuláša zapojených už 30 organizácií – 

usporiadateľov podujatí. Pred letnou turistickou sezónou bola spustená aj anglická a poľská jazyková 

verzia.  http://www.mikulas.sk/kalendar-podujati 

c/ Spracúvanie a distribúcia top podujatí za mesto aj do ponuky podujatí na spolupracujúcich web 

stránkach regiónu Liptov www.visitliptov.sk a mobilnej aplikácie OOCR Liptov, aj ďalších 

celoslovenských a regionálnych stránkach www.slovakia.travel, www.infoslovak.sk, www.liptov.sk, 

www.zilinskyturistickykraj.sk,  www.kedykam.sk, www.dennikrelax.sk, www.vstupvolny.sk, ).  

d/ Sociálna sieť www.facebook.com - Informačné centrum mesta, kde si záujemcovia môžu nájsť hlavne 

informácie o novinkách v meste a okolí, aktuálnych podujatiach a predpredaji vstupeniek, súťaže.  

TOP ponuka mesta je prezentovaná aj cez facebook prezentáciu regiónu Liptov - OOCR REGION  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.gamo.smartzona.lm
http://www.mikulas.sk/kalendar-podujati
http://www.visitliptov.sk/
http://www.slovakia.travel/
http://www.infoslovak.sk/
http://www.zilinskyturistickykraj.sk/
http://www.kedykam.sk/
http://www.dennikrelax.sk/
http://www.vstupvolny.sk/
http://www.facebook.com/
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LIPTOV a facebook AICES. ICM má aktívny účet aj na Instagrame. 

https://www.facebook.com/pages/Informa%C4%8Dn%C3%A9-centrum-Mesta-Liptovsk%C3%BD-

Mikul%C3%A1%C5%A1/112862562077295 

e/ Newsletter - elektronický spravodaj ICM, informuje o aktuálnej ponuke mesta v oblasti CR, 

podujatiach, novinkách, voľnočasových aktivitách. Distribuovaný prihláseným odberateľom 1x mesačne 

v mimosezónnom a 2x mesačne v sezónnom období. Počty distribuovaných newsletterov sme prispôsobili 

rozsahu noviniek a podujatí. Ročne bolo distribuovaných 18 newslettrov. 

http://us7.campaign-archive1.com/home/?u=1fca856fab96365c8eb1ca44e&id=f5d48ad683 

f/ Tvorba a aktualizácia internetových stránok mesta www.mikulas.sk, a Informačného centra 

www.mikulas.travel.  

Spracúvanie, aktualizáciu a administráciu informácií  zabezpečuje ICM na mestskej stránke v sekciách 

Návštevník (turistické informácie a služby) a Kalendár podujatí.  V ďalších troch z piatich hlavných 

sekcií (Mesto, Samospráva, Občan) – sú to organizácie a inštitúcie mesta, kultúra a voľný čas, športové 

inštitúcie, školstvo,  zdravotníctvo a ďalšie. Administrácia prebieha každodenne, hlavne pokiaľ ide o 

novinky a podujatia. Pred letnou aj zimnou turistickou sezónou boli vykonané kompletné aktualizácie 

turistických informácií, produktov a noviniek vo všetkých troch jazykových verziách.   

2./ Propagačné materiály  

             V  roku 2016 boli vydané 4 nové  tlačové propagačné materiály a urobená reedícia 1 

propagačného materiálu, ktoré boli financované z projektu štátnej dotácie prostredníctvom OOCR 

a vlastných marketingových prostriedkov ICM:  

 

a/ Propagačný materiál „Sprievodca atraktivitami Liptovský Mikuláš“ - leto  

Sezónny propagačný materiál júl-november 2016, s mapou mesta, 11 NAJ historického 

centra, ponukou TOP podujatí, športových aktivít a ďalších produktov...  

Vydaný  v  počte    20-tis. kusov  v   slovenskej,    anglickej   a poľskej    verzii,  určený   na 

bezplatnú distribúciu.   

https://issuu.com/informacnecentrum/docs/sprievodca_atraktivitami_liptovsky_/1 

Tento propagačný materiál vyhral v súťaži , ktorú usporadúva Únia miest Slovenska, 2 miesto  v kategórii 

„Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku“. 

 

b/ Produktový leták k prehliadkovej trase „Prvenstvá mikulášskeho turizmu“. 

Prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti a súčasnosti. Vydaný 

v počte 12,5-tis. kusov v slovenskej, anglickej a poľskej verzii, určený na bezplatnú 

distribúciu.  

http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/Prvenstva_LM_turizmu.pdf 

https://www.facebook.com/pages/Informa%C4%8Dn%C3%A9-centrum-Mesta-Liptovsk%C3%BD-Mikul%C3%A1%C5%A1/112862562077295
https://www.facebook.com/pages/Informa%C4%8Dn%C3%A9-centrum-Mesta-Liptovsk%C3%BD-Mikul%C3%A1%C5%A1/112862562077295
http://us7.campaign-archive1.com/home/?u=1fca856fab96365c8eb1ca44e&id=f5d48ad683
http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
https://issuu.com/informacnecentrum/docs/sprievodca_atraktivitami_liptovsky_/1
http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/Prvenstva_LM_turizmu.pdf
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c/ Produktový leták k sprievodcovskej službe  „Kostol sv. Mikuláša“  približuje jeho 

históriu v priebehu storočí, poukazuje na jeho najväčšie pozoruhodnosti, akými sú gotické 

oltáre, vitrážové okná, kamenná krstiteľnica či sgrafitá v bočných kaplnkách.  Vydaný 

v počte 12-tis. ks v slovenskej, anglickej a poľskej verzii, určený na bezplatnú distribúciu 

(financovaný z projektu štátnej dotácie pre OOCR).  

http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/Kostol_sv_Mikulasa.pdf 

 

d/ Propagačný materiál „Sprievodca atraktivitami Liptovský Mikuláš“ - zima 

Sezónny propagačný materiál december 2016 – máj 2017, s mapou mesta, 11 Naj 

historického centra, ponukou TOP podujatí, stredajších večerných programov, 

sprievodcovských služieb, športových aktivít a ďalších produktov. Vydaný v počte 10-tis. 

kusov v slovenskej, anglickej a poľskej verzii, určený na bezplatnú distribúciu. 

https://issuu.com/informacnecentrum/docs/sprievodca_atraktivitami_l_mikulas_ 

e/ Reedícia  propagačného materiálu „Liptovský Mikuláš a okolie“. 

Celoročný imidžový propagačný materiál s najväčšími turistickými 

atraktivitami mesta, možnosťami športového vyžitia, prehľadom 

ubytovacích a stravovacích zariadení, ponukou regiónu Liptov. 

Vydaný v počte 6 tis. ks v slovenskej a anglickej verzii určený na 

bezplatnú distribúciu. 

http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/LM_a_okolie_2016.pdf 

f/ Celoročná tvorba plagátov a rollupov k podujatiam a produktom  

 

Distribúcia propagačných materiálov                                                                        

a/ ICM 

b/ 6 výstav cestovného ruchu 

c/v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou na hraničných priechodoch, 

Brodské, Čunovo, Jarovce,  

e/ v 50 ubytovacích zariadeniach regiónu, aquaparkoch, múzeách a galériách 

mesta, čerpacích staniciach, IC Ružomberok, Jasná, Liptovský Ján, podujatia 

Svetový pohár vo vodnom slalome, otvorenie letnej turistickej sezóny regiónu 

v L. Jáne, Liptov Fest, prostredníctvom projektu Infobox Slovakia 

f/ v obchodných centrách STOP SHOP a RGB Liptov, železničnej stanici L. 

Mikuláš                                                                                                                            

g/ citylighty 5 ks historické centrum,                                                                           

http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/Kostol_sv_Mikulasa.pdf
https://issuu.com/informacnecentrum/docs/sprievodca_atraktivitami_l_mikulas_
http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/LM_a_okolie_2016.pdf
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Hraničný prechod Jarovce                                                               Slovakiatour – výstava CR   

 

3. Workshopy, výstavy a veľtrhy cestovného ruchu 

 Prezentácie na jednotlivých podujatiach boli zabezpečené aktuálnymi propagačnými materiálmi 

o meste a personálne v spolupráci s OOCR Liptov, KOCR - ŽTK. Personálne zabezpečovali pracovníci 

ICM výstavu Slovakiatour v Bratislave. ICM nevznikli okrem osobných nákladov zabezpečením týchto 

prezentácií žiadne ďalšie priame náklady. 

Dátum názov miesto organizátor 

Slovensko: 

Január 2016 ITF Slovakiatour Bratislava ŽTK/OOCR Liptov 

Júl 2016 Danub up Bratislava OOCR Liptov 

Poľsko: 

Máj 2016 CK WINO Krakow OOCR Liptov 

November 2016 Slovenské dni v Gliwiciach Gliwice OOCR Liptov 

Čechy: 

Január 2016 GO REGIONTOUR Brno ŽTK/OOCR Liptov 

Jún 2016 Holešovská regata Holešov ŽTK/OOCR Liptov 

 

Mediálne výstupy – súhrn na web stránke:  http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=2823 

 

Ďalšie marketingové aktivity 

 Tvorba Power point prezentácií  s aktuálnou ponukou CR v meste (Ruské centrum vedy a kultúry 

Bratislava – Okrúhly stôl s predstaviteľmi inštitúcií kultúry a cestovného ruchu z regiónov Ruska - EN, 

Konferencia mestský cestovný ruch, 2x ročne pre OOCR Region Liptov – stretnutie s podnikateľmi CR) 

 Tvorba marketingových textov na obaly reklamných pier mesta,  

 Príprava textových a fotografických podkladov pre Cestovný lexikón – prezentácia mesta v ročenke 

cestovného ruchu.   

 

 

http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=2823
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C/ Tvorba a realizácia vlastného produktu   

 

           ICM do turistickej  ponuky mesta prispieva viacerými vlastnými produktmi a to  tvorbou  

tematických prehliadkových   okruhov  a  zabezpečovaním   bezplatných,  ako  aj   komerčných   

prehliadok   mesta  so sprievodcom.  Ďalším,  v  tomto   roku   inovovaným   produktom  je   

sprístupnenie   najstaršej  stavebnej pamiatky mesta – Kostola sv. Mikuláša  verejnosti  aj  mimo  sv. 

omší a zabezpečenie prehliadok interiéru s  tohtoročnou   novinkou – audiosprievodcom,  ktorá   je   

súčasťou  novej  turistickej  mobilnej  aplikácie „Liptovský Mikuláš“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

audiosprievodca v mobilnej aplikácii                                                       propagačný materiál Kostol sv. Mikuláša  
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Rozpočet - vlastné produkty   (v celých €):   

rok  
 2016 – schválený 

rozpočet v € 

Plnenie rozpočtu 

k 30.6. 2016 

(náklady) 

Percent. plnenie 

 

Plnenie rozpočtu 

k 30.6. 2016 

(výnosy) 

Percent. plnenie 

        

€ 

          Vlastné 

produkty 7000 € 

              

7000 

       

100% 

             

7000 

            

          

          100% 

Ciele a výstupy: 

 

Cieľ 
Merateľný ukazovateľ 

Východis-

kový údaj rok 

2015 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2016 

Dosiahnutá 

hodnota 

   % plnenia 

Podporiť 

atraktívnosť mesta 

vytvorením 

zaujímavého 

produktu 

Vytvorenie a prezentácia 

nových prehliadkových 

okruhov v meste: 

1. Prvenstvá 

mikulášskeho 

turizmu 

2. 730 rokov 

Liptovského 

Mikuláša 

3. Kostol sv. Mikuláša 

 

-počet vyškolených 

sprievodcov CR 

- počet realizovaných 

bezplatných prehliadok  

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

1 

 

 

5 

 

 

40 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

6 

 

 

60 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

6 

 

 

60 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 100% 

 

 

 100% 

Podporiť 

atraktívnosť mesta 

vytvorením 

zaujímavého 

produktu 

-Organizácia Svetového dňa 

sprievodcov  

Periodicita: ročne 

        

        

         

           1 

 

 

           1 

 

 

 

1 

 

 

 

100% 

Podporiť 

atraktívnosť mesta 

vytvorením 

zaujímavého 

produktu 

-Pravidelná sprievodcovská 

služba v mesiacoch júl – 

august (prehliadkové okruhy 

mestom –  

Prvenstvá mikulášskeho 

turizmu,  

730 rokov LM) 

Periodicita: mesačne 

 

 

 

4 

 

0 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

           100% 

 

           100% 

Sprístupniť 

históriu mesta 

zaujímavým 

spôsobom  

Pravidelná sprievodcovská 

služba v mesiacoch  júl-

august v Kostole sv. 

Mikuláša Periodicita:  

5 dní v týždni/6 hod. denne 

 

 

       30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

100% 
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Podporiť 

návštevnosť mesta 

prostredníctvom 

tematických 

prehliadok so 

sprievodcom 

Bezplatné prehliadky pre 

verejnosť  

Periodicita: ročne 

 

40 

 

 

60 

 

 

60 

 

100% 

Podporiť 

návštevnosť mesta 

prostredníctvom 

tematických 

prehliadok so 

sprievodcom 

Komerčné prehliadky pre 

verejnosť na objednávku 

 

 

20 

 

20 

 

32 

 

160% 

 

Komentár k vlastným produktom:                                 

Sprievodcovské služby využilo počas roka  celkove 6819 záujemcov. Do ponuky 5 produktov 

sprievodcovských služieb pribudli 2 nové prehliadkové okruhy a prehliadka Kostola 

sv. Mikuláša s audiosprievodcom. Celkove bolo zrealizovaných 60 bezplatných 

prehliadok s návštevnosťou 1830 záujemcov a 32 komerčných prehliadok, ktorých sa 

zúčastnilo 704 osôb. Kostol sv. Mikuláša navštívilo počas 2 mesiacov 4285 osôb. Pri 

príležitosti Svetového dňa sprievodcov 2016 bolo uvedené nové logo 

sprievodcovských služieb.                                                                           nové logo sprievodcovských služieb   

a/ Prehliadková trasa „730 rokov Liptovského Mikuláša“  prezentuje 

zlomové okamihy 730-ročných dejín mesta. Otvorenie prehliadkovej trasy sa 

uskutočnilo 10.6. 2016. Celoročne bolo uskutočnených 20 prehliadok. 

 

b/ Prehliadková trasa „Prvenstvá mikulášskeho turizmu“ prezentuje TOP 

atraktivity a najväčšie úspechy mesta v oblasti turizmu v minulosti 

a súčasnosti. Realizovaná je v spolupráci so  zrekonštruovaným a na 

Slovensku jedinečným Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, 

čo vytvára osobitnú príležitosť prilákať nových návštevníkov práve z cieľových skupín rodiny s deťmi 

a školské výlety.  ICM aktívne vstúpilo do spolupráce  s týmto múzeom a bol vytvorený nový produktový 

balík spojený z prehliadkového okruhu „Prvenstvá mikulášskeho turizmu“ a návštevy jednej z expozícií 

múzea s možnosťou zakúpiť si vstupenku do všetkých jeho ďalších expozícií s polovičným vstupným.  
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Otvorenie nového prehliadkového okruhu „Prvenstvá 

mikulášskeho turizmu“ sa uskutočnilo pri príležitosti 

Svetového dňa sprievodcov (február 2016), celoročne 

bolo uskutočnených 40 prehliadok v SK a EN jazyku.  

 

c/ Kostol sv. Mikuláša s audiosprievodcom 

 slovenskom, anglickom a poľskom jazyku – bola 

nadviazaná nová spolupráca s katolíckou cirkvou pri 

sprístupnení Kostola sv. Mikuláša v mesiacoch júl 

a august od pondelka do piatku,  od 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.0 hod. (30 hod. týždenne) 

d/ ICM má v ponuke aj ďalšie tematické produktové balíky služieb  s možnosťou spoznávať ich 

v sprievode turistického sprievodcu - 11 NAJ historického centra, Jánošíkova 

cesta (spojené s prehliadkou Mikulášskej mučiarne), Mikulášske tradície 

(spojené s prehliadkou garbiarskej dielne v MJK), Mikulášski umelci (spojené 

s prehliadkou jednej z galérií), Mikulášski židia (spojené s prehliadkou 

synagógy). (bližšie na http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=2110 )   

Aktivity spojené s vytvorením nových prehliadkových okruhov a zabezpečením 

bezplatných prehliadok, vrátane  prevádzky Kostola sv. Mikuláša sú 

financované zo štátnej dotácie vo výške 7 000 €.  

Maskot sprievodcovských služieb 

 

Príprava jednotlivých produktov:  

 Spracovanie odborných textov pre sprievodcov, mapových  podkladov a fotografií, 

audionahrávok v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku, 

 zabezpečenie odborných školení sprievodcov,    

 príprava produktových letákov k Prvenstvám mikulášskeho turizmu a Kostolu sv. Mikuláša,  

 zabezpečenie marketingu podujatí, 

Všetkých 7 tematických prehliadkových okruhov, ktoré mapujú rôzne oblasti histórie, osobnosti či 

aktuálnu ponuku turistických atraktivít a vedú historickým centrom sú  v stálej celoročnej ponuke ICM za 

úplatu. 

 

D/ Konferencia Mestský cestovný ruch s workshopom  

II. ročník konferencie uskutočnený  9. 11. 2016 bol zameraný jednak na zhodnotenie aktivít 

predchádzajúceho roka v oblasti CR na území mesta a taktiež na zadefinovanie nových cieľov, ktoré sa 

týkali hlavne produktu pre Rodiny s deťmi. Do jeho tvorby sa zapojilo 14 organizácií. Výsledkom 

http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=2110
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konferencie je zadefinovanie 

nových a inovácia existujúcich 

produktov  jednotlivých 

subjektov  pôsobiacich v 

oblasti CR v meste, ktoré sa 

stanú súčasťou produktového 

balíka mesta pre rodiny s 

deťmi.  Následne budú 

jednotlivé organizácie, ktoré sa 

do spolupráce s mestom a 

Informačným centrom zapojili, 

prinášať hotové produkty na 

trh a budú prezentované pod jednotnou značkou v rámci  spoločnej marketingovej komunikácie. Súčasťou 

tejto stratégie bolo aj navrhnutie dobudovania infraštruktúry pre rodiny s deťmi. Mesto týmto napĺňa aj 

ambíciu vystupovať v rámci regiónu s vlastnou vyprofilovanou ponukou v oblasti cestovného ruchu. Aj 

touto aktivitou sa opätovne upevnila partnerská spolupráca verejného a súkromného sektora.  

 

E/ Spolupráca s OOCR REGION LIPTOV 

ICM a OOCR REGION LIPTOV uzatvorili pre rok 2016 zmluvnú spoluprácu v hodnote 36 000 €, 

v rámci ktorej sú realizované aktivity:  

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, webmarketing 

celoročne celoročne celoročne celoročne 

 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 ICM a facebookového profilu, 

 zasielanie newsletterov o činnosti destinácie (1x mesačne),  

 prípravu kalendára podujatí v regióne, 

 distribúciu propagačných materiálov klientom,   
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Ďalšie aktivity: 

 Príprava podkladov k mediálnym výstupom OOCR REGION  LIPTOV,   

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

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

prezentáciu regiónu Liptov, zároveň na facebook Liptov, 

 Liptov Region Card (LRC) - prezentácia vlastných produktov v zľavovom systéme karty, predaj 

klientom. Za prvý polrok 2016 bolo v ICM vydaných 341 zľavových kariet). Príprava podkladov 

k mape a brožúre k LRC,  

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

problematiky a plnenie úloh vyplývajúcich z členstva mesta v organizácii. 

 

Spoločná tvorba produktu s OOCR: Poklady na LiptOVE. 

Zábavno-dobrodružná hra za objavovaním a poznaním mesta a regiónu určená najmä pre rodiny s deťmi.  

Za poklady historického centra mesta boli vybrané – Fontána Metamorfózy, Kostol sv. Mikuláša, 

Múzeum Janka Kráľa a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. V návštevnosti zo všetkých 

38 pokladov Liptova sa na prvom mieste umiestnila Fontána Metamorfózy (730 osôb), na piatom 

Kostol sv. Mikuláša (685), na ôsmom Múzeum Janka Kráľa (293), na desiatom Slovenské múzeum 

ochrany prírody a jaskyniarstva (257). Za všetky 3 ročníky súťaže Informačné centrum vydalo 

najviac darčekov (rok 2014 – 475 darčekov, rok 2015 – 811, rok 2016 – 1101, čo je oproti roku 2014 

nárast o 132 %). 

4. 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.  

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 23 % ceny stravného lístka (3,30 € / 1 ks). Stav sociálneho 

fondu k 31.12. 2016 bol 219,28 €. 
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5. Schválený rozpočet a doplnkové zdroje z ÚPSVaR 

  Rozpočet programu (v celých €): 

Príspevok zriaďovateľa, ÚPSVaR  a OOCR: na krytie prevádzkových nákladov a nákladov na 

marketing (v celých €) spolu: 

rok   2016 – 

schválený 

rozpočet 

2016-upravený 

rozpočet 

 

Plnenie 

rozpočtu 

k 31.12. 2016 

(náklady) 

Percent. 

plnenie 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12. 2016 

(výnosy) 

Percent. plnenie 

€ 131 288 177 354,93 177 354,93 100 % 177 354,93 100 % 

Z toho:  

a) Príspevok zriaďovateľa na financovanie časti prevádzkových nákladov HČ 

rok   2016 – 

schválený 

rozpočet 

2016-upravený 

rozpočet 

 

Plnenie 

rozpočtu 

k 31.12. 2016 

(náklady) 

Percent. 

plnenie 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12. 2016 

(výnosy) 

Percent. plnenie 

€ 95 011 133 863,01 133 863,01 100 % 133 863,01 100 % 

 

b) Výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa vo výške 1 977,14 € na zúčtovanie odpisov vo 

výške 1 977,14 € 

c) Kapitálový transfer od zriaďovateľa vo výške 24 418,80 € na nákup mobilnej aplikácie vo výške 

4 800,- €, na nákup zariadenia v nových priestoroch ICM vo výške 19 618,80 € 

d) Príspevok ÚPSVaR na financovanie časti prevádzkových nákladov HČ 

rok   2016 – 

schválený 

rozpočet 

2016-upravený 

rozpočet 

 

Plnenie 

rozpočtu 

k 31.12. 2016 

(náklady) 

Percent. 

plnenie 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12.2016 

(výnosy) 

Percent. plnenie 

€ 0 5 062,34 5 062,34 100 % 5 062,34 100 % 

 

Z príspevku ÚPSVaR bola hradená 95 % časť mzdy zamestnanca, ktorý bol zamestnaný podľa § 54 

Zákona o zamestnanosti v rámci podpory vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov 

v období od 1.1. 2016 do 31.5. 2016. Od 1.6. 2016 do 31.8. 2017 je v ICM zamestnaný pracovník v rámci 

projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“  

e) Nenávratný finančný účelový príspevok OOCR na financovanie časti prevádzkových nákladov 

HČ a marketing 

Rok  2016 – schválený 

rozpočet 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12. 2016 (výnosy) 

Percent. 

plnenie 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12. 2016 

(náklady) 

Percent. plnenie 

€ 36 000 36 000 100 % 36 000 100 % 
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Z toho: 

Príspevok OOCR na financovanie nákladov na marketing  (v celých €) 

Rok  2016 – schválený 

rozpočet 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12. 2016 (výnosy) 

Percent. 

plnenie 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12. 2016 

(náklady) 

Percent. plnenie 

€ 5 000 5 000 100 %  4 999,95 100 % 

 

  Organizácia hospodárila v roku 2016 v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý bol upravený zo 

strany zriaďovateľa nasledovne: 

a) rozpočtovou zmenou č. 13/2016  schválenou dňa 22.1. 2016  vo výške 7 848,- € (na zabezpečenie 

bezplatnej WI-FI zóny v historickom centre mesta),   

b) rozpočtovou zmenou č. 16/2016 schválenou dňa 27.1. 2016 vo výške 20 000,- € (na vykrytie 

predpokladaných výdavkov súvisiacich so sťahovaním kancelárie ICM do nových priestorov),  

c) rozpočtovou zmenou č. 22/2016  schválenou dňa 18.2. 2016  vo výške 2 916,- € (na zabezpečenie 

zvýšeného nájmu v nových priestoroch ICM v predpokladanej dobe október až december 2016),  

d) rozpočtovou zmenou č. 44/2016  schválenou dňa 25.4.  2016 vo výške 864 € na vykrytie 

prevádzkových nákladov (na nákup majákov bluetooth 4 low energy k mobilnej aplikácii „Mesto 

Liptovský Mikuláš“)  a vo výške 4 800 € prostredníctvom kapitálového transferu (na nákup mobilnej 

aplikácie „Mesto Liptovský Mikuláš“). 

e) rozpočtovou zmenou č. 60/2016 schválenou dňa 17.6. 2016 vo výške 10 000,- € (na vykrytie 

predpokladaných výdavkov súvisiacich so sťahovaním kancelárie ICM do nových priestorov),  

f) rozpočtovou zmenou č. 63/2016 schválenou dňa 24.6. 2016 vo výške 12 152,- € (na vykrytie 

predpokladaných výdavkov súvisiacich so sťahovaním kancelárie ICM do nových priestorov),  

g) rozpočtovou zmenou č. 103/2016 schválenou dňa 12.10. 2016 vo výške 250,- € (5 % zo sumy 

predaných štátnych rybárskych lístkov k 30.9. 2016),  

h) rozpočtovou zmenou č. 121/2016 schválenou dňa 8.11. 2016 vo výške 17 029,- € - kapitálový 

transfer (na vykrytie výdavkov súvisiacich so sťahovaním kancelárie ICM do nových priestorov),  

i) rozpočtovou zmenou č. 138/2016 schválenou dňa 5.12. 2016 vo výške 10 636,- € (na vykrytie 

výdavkov súvisiacich so sťahovaním kancelárie ICM do nových priestorov a  vo výške 2 590,- € 

- kapitálový transfer (na nákup interiérového vybavenia)  

       V kompetencii riaditeľky organizácie došlo k zmene medzi jednotlivými položkami rozpočtu podľa 

Pravidiel rozpočtového hospodárenia Mesta Liptovský Mikuláš § 7, ods.2.3. (bližšie v tabuľkovej časti). 

Mestu bola na konci roku z rozpočtu ICM vrátená nevyčerpaná prevádzková dotácia vo výške 8784,99 €. 
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Nenávratný finančný účelový príspevok z OOCR REGION LIPTOV: 

a) Z členského mesta v OOCR vo výške 36 000 € boli financované: časť prevádzkových nákladov 

HČ, marketing a propagácia regiónu Liptov, zber a tvorba informačných databáz z oblasti cestovného 

ruchu v regióne Liptov, spracúvanie podkladov do propagačných materiálov vydávaných OOCR, 

spracúvanie štatistiky návštevníkov v ICM, mediálny servis, pravidelné informovanie o ponuke podujatí 

vrátane monitoringu médií, pravidelné vytváranie a zasielanie newsletterov o činnosti destinácie  

v priebehu roka, aktualizácie webovej stránky.    

b) Z projektu štátnej dotácie v celkovej výške 21 500 € bolo financované propagačné materiály 

a tlačoviny, produkty sprievodcovských služieb a Kostol sv. Mikuláša.  

Mimo rozpočtu ICM bol pre Mesto zabezpečený: Predaj štátnych rybárskych lístkov - 

v rámci kompetencie mesta boli Informačným centrom v roku 2016 sprostredkovane vydané štátne 

rybárske lístky v počte 784 ks v hodnote 4 623  €. Tieto finančné prostriedky nie sú súčasťou rozpočtu 

ICM a boli v plnej výške odvedené do rozpočtu mesta. 

6. Dosiahnuté výsledky hospodárenia z hlavnej a ekonomickej činnosti a plnenie rozpočtu 

v príjmovej a výdavkovej časti 

Výsledok hospodárenia v HČ k 31.12. 2016 je vyrovnaný rozpočet. 

Výsledok hospodárenia vo VHČ k 31.12. 2016 po zdanení je zisk vo výške  3,57 €. 

HLAVNÁ ČINNOSŤ  

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie 

rozpočtu % 

               

Druh nákladov / výnosov 2016 v € 2016 v € k 31.12. 2016   

NÁKLADY 131 288 177 355 177 355 100% 

z toho prevádzkové náklady 124 511 169 128 169 128 100% 

50 Spotrebované nákupy 14 840 44 259 44 259 100% 

501 Spotreba materiálu 10 640 42 728 42 728 100% 

501/1 Všeobecný materiál 3 000 35 283 35 283 100% 

501/0 Kancelársky materiál 1 000 1 170 1 170 100% 

501/2 Marketing 6 500 6 250 6 250 100% 

501/4 Knihy, časopisy, noviny 140 25 25 100% 

502 Spotreba energie 4 200 1 531 1 531 100% 

502/0 Elektrická energia 2 700 1 531 1 531 100% 

502/1 Voda, vodné a stočné a TUV 1 500       

51 Služby 23 079 26 783 26 783 100% 

511 Oprava a údržba 400 278 278 100% 

512 Cestovné 1 000 553 553 100% 

513 Reprezentačný fond 250 239 239 100% 

518 Ostatné služby 21 429 25 713 25 713 100% 

518/0 Ochrana objektov 540 493 493 100% 

518/1 Aices 165 165 165 100% 

518/2 Výkony spojov 3 400 10 442 10 442 100% 
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z toho WIFI zóna v meste   7 762 7 762 100% 

518/3 Pracovná zdravotná služba, BOZP 440 911 911 100% 

518/4 Správne poplatky 104 145 145 100% 

518/5 Archivácia, správa 

registratúry,porad.služby,projekt 150 1 286 1 286 100% 

518/6 Poštovné 100 23 23 100% 

518/7 Školenia, kurzy, semináre 500       

538/8 Odvoz odpadov 130 109 109 100% 

518/9 Údržba software 400 311 311 100% 

518/10 Nájomné  15 500 11 828 11 828 100% 

52 Osobné náklady 92 637 103 978 103 978 100% 

521 Mzdy 66 360 75 045 75 045 100% 

524 Náklady na soc. poistenie 23 193 26 162 26 162 100% 

527 Zákonné sociálne náklady 3 084 2 771 2 771 100% 

527/1 Povinný prídel do SF 664 679 679 100% 

527/2 Náklady na stravné 2 420 2 092 2 092 100% 

54 Ostatné náklady  455 358 358 100% 

548 Iné ostatné náklady 455 358 358 100% 

548/0 Poistenie majetku 56 56 56 100% 

548/1 Poplatky banke 260 249 249 100% 

548/2 Ost. náklady 139 53 53 100% 

55 Odpisy a rezervy 277 1 977 1 977 100% 

551 Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku 277 1 977 1 977 100% 

VÝNOSY 131 288 177 355 177 355 100% 

691 Príspevok zriaďovateľa 95 011 133 863 133 863 100% 

       z toho : - na krytie prevádz. nákladov a marketing 95 011 133 863 133 863 100% 

692 Výnosy z kapitálových transferov 277 1 977 1 977 100% 

693 Výnosy z bežných transferov ÚPSVaR SR   5 062 5 062 100% 

697 Účelový finančný príspevok z OOCR 36 000 36 000 36 000 100% 

ost.výnosy-roč.zúčtovanie zdr.poistenia   453 453   

Výsledok hospodárenia 0 0 0   

    

   Vyúčtovanie kapitálového transferu za rok 2016 
 Príjem kapitálového transferu v €: 24418,8 

   Použitie kapitálového transferu v €: 24418,8 

   mobilná aplikácia 4800 

   montované deliace priečky 15 541,20 

   informačný pult 4077,6 

   
     Vyúčtovanie prevádzkového transferu za rok 2016 

 Príjem prevádzkového transferu v €: 142648 

   Použitie prevádzkového transferu v €: 133863,01 

   Vrátenie prevádzkového transferu v €: 8784,99 

    

VEDĽAJŠIA HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 

Schválený 

rozpočet Upravený 

Plnenie 

rozpočtu   

Druh nákladov/výnosov na rok 2016 

rozpočet 

2016 k 31.12. 2016 % 

NÁKLADY 95 106 89 576 89 414 100% 

50 Spotrebované nákupy 13 780 11 956 11 956 100% 

501 Spotreba materiálu 280 41 41 100% 

501/1 Všeobecný materiál 100 3 3 100% 

501/0 Kancelársky materiál 150 38 38 100% 
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501/4 Knihy a časopisy 30       

502 Spotreba energie 1 304 906 906 100% 

502/0 Elektrická energia 384 279 279 100% 

502/1 Teplo,vodné,stočné 920 627 627 100% 

504 Predaný tovar 12 196 11 009 11 009 100% 

51 Služby 899 683 683 100% 

512 Cestovné 50       

511 Oprava a údržba 50 57 57 100% 

518 Ostatné služby 799 626 626 100% 

518/0 Ochrana objektov 105 95 95 100% 

518/2 Výkony spojov telefón, fax 200 80 80 100% 

518/6 Poštovné 60 56 56 100% 

518/7 Školenia, kurzy, semináre 50       

538/8 Odvoz odpadov 34 27 27 100% 

518/9 Údržba software 350 368 368 100% 

52 Osobné náklady 14 941 13 179 12 266 93% 

521 Mzdové náklady 10 640 9 500 8 750 92% 

524 Náklady na soc. poistenie 3 719 3 048 2 886 95% 

527 Zákonné sociálne náklady 582 631 630 100% 

527/1 Povinný prídel do SF 107 98 97 99% 

527/2 Náklady na stravné 475 533 533 100% 

54 Ostatné náklady 372 927 927 100% 

548 Iné ostatné náklady 372 368 368 100% 

548/0 Poistenie majetku 222 221 221 100% 

548/13 Poplatky banke 110 137 137 100% 

548/2 Iné náklady 40 10 10 100% 

549 Manká a škody   559 559 100% 

55 Odpisy a rezervy 114 496 496 100% 

551 Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku 114 496 496 100% 

568 Nákup valút 65 000 62 335 62 335 100% 

562 Tvorba zákonných rezerv   751 751 100% 

VÝNOSY 95 106 89 576 89 576 100% 

60 Tržby za vl. výkony a za tovar 26 016 24 205 24 205 100% 

602 Tržby z predaja služieb 9 016 6 872 6 872 100% 

602/0 Inzertná služba 5 236 2 231 2 231 100% 

602/1Servisné služby 3 780 4 641 4 641 100% 

sprostredkovanie poistenia na hory 100 78 78 100% 

prístup na internet 100 36 36 100% 

kopírovanie, skenovanie 360 161 161 100% 

provízia z predaja vstupeniek 1 500 2 551 2 551 100% 

Liptov Region Card Klaster Liptov 220 132 132 100% 

sprievodcovská činnosť 800 1 507 1 507 100% 

sprostredkovanie ubytovania 250 131 131 100% 

faxová služba 450 45 45 100% 

604 Tržby za predaný tovar 17 000 17 333 17 333 100% 

66 Ostatné výnosy 69 090 64 977 64 977 100% 

668 Predaj valút 69 090 64 977 64 977 100% 

648 Kreditný úrok   33 33 100% 

652 Zúčtovanie zákon. rezerv   361 361 100% 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 0 0 162   

591 Splatná daň z príjmu     159   

Výsledok hospodárenia po zdanení     3   
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7. Finančné zákonné fondy organizácie 

Stav zákonného rezervného fondu organizácie je k 31.12. 2016 vo výške 7 712,61 €. Tvorba v roku 2016 

bola vo výške 6,01 €, t.j. výsledok hospodárenia ICM za rok 2015. 

8. Aktíva a pasíva organizácie, pohľadávky a záväzky, majetok 

a) aktíva 

Majetok  organizácie v obstarávacej cene k 31.12 2016 je vo výške 114 634,57 €  

(40 693,25 € dlhodobý majetok, 14 821,27 € tovar na sklade, 57 542,61 € finančný majetok, 103,31  € 

pohľadávky z obchodného styku, 1 314,12 € zúčtovanie s ÚPSVaR, 160,01 € náklady budúcich období) 

b) pasíva 

Krátkodobé záväzky organizácie k 31.12. 2016 sú vo výške 30 478,21 € ( záväzky voči dodávateľom 

13060,10 € vrátane komisionálneho predaja 7 916,15 €, záväzky voči zamestnancom 9145,67 €, záväzky 

voči inštitúciám soc. a zdrav. zabezpečenia 6090,07 €, daňová povinnosť DPH 277,48 €, ostatné priame 

dane 1677,72, daň z príjmov 158,66 €, iné záväzky 68,51 € ) 

Dlhodobé záväzky organizácie k 31.12. 2016 sú vo výške 219,28 € (sociálny fond) 

Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce je k 31.12. 2016 vo výške 32 057,79 €, z toho 8 784,99 € je 

nevyčerpaná prevádzková dotácia za rok 2016, ktorá bola na účet zriaďovateľa vrátená v januári 2017. 

Krátkodobé rezervy na nevyčerpanú dovolenku z roku 2016 sú k 31.12. 2016 vo výške 751,20 € (85 

nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov za rok 2016). 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov je k 31.12. 2016 vo výške 25 991,46 € 

(prevedené zostatky z bývalých fondov reprodukcie a investičného majetku + výsledky hospodárenia za 

minulé obdobia). 

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 

rok  2016 – 

schválený 

rozpočet 

2016 – upravený 

rozpočet 

(výnosy) 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12. 2016 

(výnosy) 

Percent. 

plnenie 

2016 – 

upravený 

rozpočet 

(náklady) 

Plnenie 

rozpočtu 

k 31.12. 

2016 

(náklady) 

Percent. plnenie 
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€ 95 106 89 576,43 89 576,43 100 % 89 414,20 89 414,20 100 % 

 

Výnosy vedľajšej hospodárskej činnosti (VHČ) boli použité 

na krytie prevádzkových nákladov VHČ v súvislosti so zabezpečením 

komerčných služieb VHČ. 

Výsledok hospodárenia vo VHČ k 31.12. 2016 po zdanení 

je zisk vo výške  3,57 €. 

Komentár k programu:  ICM poskytuje platené doplnkové 

služby v oblastiach: 

•  sprostredkovanie ubytovania • inzertná služba • platená inzercia 

pre podnikateľské subjekty na www.mikulas.sk a 

www.mikulas.travel • zmenáreň • sprievodcovská služba • faxová 

služba • obchodná činnosť • prístup na internet pre verejnosť  • poistenie záchrany v horách • predpredaj 

vstupeniek na kultúrne a športové  podujatia • propagácia a predaj Liptov Region Card •  distribučná 

činnosť publikácií a propagačných materiálov vydaných mestom • kopírovacia služba •  predaj 

cestovných lístkov LEOexpress (vlaky) a TIGERexpress (preprava minibusmi Slovensko - Poľsko).  

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, LTS – 

letná turistická sezóna, OOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV,  PM - 

Propagačný materiál,  SACR - Slovenská agentúra pre cestovný ruch, SDS - Svetový deň sprievodcov, 

VHČ - Vedľajšia hospodárska činnosť, ZTS - Zimná turistická sezóna, ŽSK - Žilinský samosprávny kraj, 

ŽTK - Žilinský turistický kraj, ÚPSVaR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.   

 

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

