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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 20.12.2018      číslo       /2017 
 
 

K bodu: Návrh rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA mesta  Liptovský     

               Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2019 s výhľadom  

               na  roky 2020-2021 

 

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                            187 372 € 
z toho:                
      -      dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing 146 728 €                                              
      -      výnosy  z kapitálových transferov          4 644 €        
      -      účelový finančný príspevok z OOCR (informačný servis, marketing)   36 000 €     
                  
Náklady:      

náklady na hlavnú činnosť sú plánované vo výške                        187 372 € 
z toho: 

-    prevádzkové náklady        177 728 € 
       -    náklady na marketing                                                     5 000 € 
       -    odpisy hmotného investičného majetku                            4 644 € 
 

Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ 

Výnosy: 

výnosy z vedľajšej hospodárskej činnosti sú plánované vo výške                 94 973 € 
 



 

Náklady:     

náklady na vedľajšiu hospodársku činnosť sú plánované vo výške                       94 973 € 
    
Percento prepočtu celkových nepriamych nákladov je               80% - hlavná činnosť 
                                                                                                           20% - vedľajšia hosp. činnost 
 

 

II. schvaľuje 

 
finančný rozpočet organizácie na rok 2019 
 

 
 

 

 

 
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 do konca roku 2018 pracovalo 6 zamestnancov na trvalý pracovný pomer (riaditeľka, 

ekonómka, 4 samostatní odborní referenti. 1 pracovník bol zamestnaný na základe §54 Zákona 

o zamestnanosti z ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov, 1 brigádnik počas LTS a pracovnej neschopnosti 

stálych pracovníkov). Sprievodcovské služby zabezpečovali externe pre ICM 4 pracovníci na základe 

dohody o vykonaní práce. Priemerná mzda k 30.11.2018 bola vo výške  850,- €.  

Personálne zabezpečenie od roku 2019: 6 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere (riaditeľ, 

ekonóm, 4 marketingoví pracovníci). Externí pracovníci: turistickí sprievodcovia CR, pracovníci z 

ÚPSVaR  na základe §54 Zákona o zamestnanosti, brigádnici na letnú turistickú sezónu.    

 

Ročná prevádzková doba je spolu viac ako 3000 hodín. Prehľad prevádzkovej doby 2019: 

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 
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produktových balíkov -  špeciálne programy pre rôzne cieľové skupiny na voľný čas 

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 2019 

 

 zabezpečenie nového databázového softvéru v spolupráci s Asociáciou informačných centier 

Slovenska (žiadosť o dotáciu Ministerstvo dopravy a výstavby SR) 

 pokračovanie v štandardizácii služieb v rámci Profesijného štandardu pre činnosť turistických 

informačných centier 

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

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

   vzdelávanie zamestnancov v oblasti efektívnej komunikácie so zákazníkom a stimulovaní predaja. 

 

      B/ MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA  

 
Pred podaním návrhu tohto rozpočtu bola vykonaná analýza efektívnosti jednotlivých komunikačných 

prostriedkov ICM  v digitálnom marketingu. Analýza tvorí samostatný dokument. Hlavné výsledky 

a zámery vychádzajúce z analýzy sú však uvedené pri jednotlivých komunikačných prostriedkoch aj 

v tomto materiáli.  

 

DIGITÁLNY MARKETING  

Aktuálny stav: 

 

1. Web stránka mesta, ktorej súčasťou sú aj sekcie Návštevník a web ICM, ktorý funguje  pod 

doménami (www.mikulas.travel, www.lmikulas.travel a www.liptovskymikulas.travel) prešli v roku 

2017 redizajnom.  Súčasne s ním boli vytvorené nové databázové štruktúry do ktorých boli prenesené 

dáta  z pôvodného webu.  

 

http://www.mikulas.travel/
http://www.lmikulas.travel/
http://www.liptovskymikulas.travel/
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Zámer a akčný plán v roku 2019 

 

ICM  vytvára a administruje  sekciu mestskej web stránky NÁVŠTEVNÍK, kde je zverejnená 

komplexná ponuka mesta v oblasti CR. Ďalšími samostatnými časťami sú  KALENDÁR PODUJATÍ 

a INFORMAČNÉ CENTRUM.  Okrem toho ICM aktualizuje ďalšie tri z piatich hlavných sekcií 

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

inštitúcie, školstvo,  zdravotníctvo a ďalšie. Dáta zverejnené na webe sú denne aktualizované.  

 

Našim cieľom v roku 2019 je: 

a) Pokračovať v inováciách takým spôsobom, aby sme dosiahli: 

 zefektívňovaním štruktúrovaného obsahu rýchle a prehľadné poskytnutie informácií, 

 aktualizáciu  a tvorbu nových marketingových textov v celej sekcii NÁVŠTEVNÍK, 

 budovanie fotodatabanky - obnova fotodokumentácie v aktuálnych formátoch súvisiacich 

s redizajnom, 

 v súvislosti s projektom „Európske mesto bez bariér“ označenie bezbariérových prístupov 

v rámci ponuky CR vo všetkých komunikačných prostriedkoch ICM (web stránka, propagačné 

materiály, mobilná aplikácia), 

 zvýšenie atraktivity prezentácie jednotlivých produktových balíkov (napr. jednoduchými cca 

20 sek. videami, ktoré by rôznym spôsobom cez vizuálne vnemy, sociálne odkazy a pod. 

vzbudzovali dôveru a záujem o tieto produkty alebo služby).   

 

b) Rozvíjať spoluprácu a odkazy na ponuku mesta na partnerských web stránkach - 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.megaubytovanie.sk, www.ubytovanienaslovensku.sk, 

www.dennikrelax.sk, www.obnova.sk, www.liptov.sk,  www.zilinskyturistickykraj.sk.  

c) Event marketing: Pokračovanie v budovaní elektronického kalendára podujatí a jeho 

distribúcie prostredníctvom mestskej a partnerských web stránok, sociálnych sietí, 

newslettrov a mesačníka Mikuláš. Cudzojazyčné verzie tradičných podujatí v EN a PL 

jazyku. Rozvíjať zdieľanú propagáciu kalendára na web stránkach partnerov. 

 

d) Tvoriť rôznorodý digitálny obsah (sociálne siete, Youtube,  newslettre...) 

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

 instagram - https://www.instagram.com/informacne_centrum_mesta_lm/ 

 newsletter - elektronický spravodaj bol distribuovaný 1x mesačne, pri sviatkoch, novinkách 

a významných udalostiach bol naviac distribuovaný newsletter špeciál. Stratégia vydávania 

http://www.visitliptov.sk/
http://www.slovakia.travel/
http://www.infoslovak.sk/
http://www.ubytovaniena/
http://www.dennikrelax.sk/
http://www.obnova.sk/
http://www.liptov.sk/
http://www.zilinskyturistickykraj.sk/
http://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/informacne_centrum_mesta_lm/
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newslettrov 2019: Nakoľko je spracovaný komplexný elektronický kalendár podujatí, budeme 

v roku 2019 vydávať  newslettre  12x ročne prioritne s turistickou ponukou, obohatené o TOP 

podujatia a s odkazom na kalendár podujatí. Každý NSL by mal byť obsahovo vystavaný tak, aby 

zasiahol inú tému, prípadne cieľovú skupinu.   

- You tube - prezentácia sprievodcovských služieb, videospoty produktov ICM, 

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

 

2. Budovanie SMART CITY 

Aktuálny stav: 

a) BEZPLATNÉ WIFI ZÓNY - v historickom centre (Námestie osloboditeľov – prevádzkuje 

ICM), Synagóge (MJK) a pred Evanjelickým kostolom (ECAV). 

 

b) Turistická mobilná aplikácia Liptovský Mikuláš v súčasnosti ponúka: audiosprievodcov 

v 3 sakrálnych pamiatkach (Kostol sv. Mikuláša, Evanjelický kostol, Synagóga) a Lesoparku 

Háj-Nicovô, 12 NAJ atraktivít historického centra, produktové balíky pre rodiny s deťmi, 

žiakov 

 

a študentov, športovcov a seniorov, tematické prehliadkové trasy mestom, kalendár podujatí, 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. Je dostupná pre 

Android a Iphone. 

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

.smartzona.lm 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.gamo.smartzona.lm
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.gamo.smartzona.lm
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c) Prezentácia ponuky mesta v mobilnej aplikácii Liptov. 

 

Zámer a akčný plán v roku 2019 

 

Rozšírenie SMART CITY: 

a) BEZPLATNÉ WIFI ZÓNY 

Pokračovať v zabezpečovaní wifi v pôvodnom rozsahu. Na Námestí osloboditeľov zvýšiť prenosovú 

rýchlosť z 10 na 20 Mbs.  

 

b) TURISTICKÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA Liptovský Mikuláš 

Zabezpečenie správy a aktualizácie dát v aplikácii v súčasnom rozsahu a rozšírenie ponuky 

o nové produkty realizované v roku 2019.  (Aurel Stodola,  komplexný program pre 

Žiakov a študentov, Mapa bezbariérovosti...) 

c) Prezentácia ponuky mesta v mobilnej aplikácii Liptov – pokračovať v prezentácii ponuky 

mesta a TOP podujatí, zabezpečiť zviditeľnenie noviniek mesta. 

 

3. PROPAGAČNÉ MATERIÁLY 

Aktuálny stav: 

 

Nakoľko Turistická mobilná aplikácia a web stránka obsahujú komplexnú ponuku CR v meste 

aj s kontaktnými údajmi, mapami, aktuálnou prevádzkovou dobou a vstupným, pokračujeme 

v trende zjednodušovania ponuky prostredníctvom propagačných materiálov. V posledných 

dvoch rokoch sme začali tvoriť ponuku formou vytvárania obsahovo bohatých, ale menej 

nákladných  letákov k produktom,  (12 NAJ historického centra, 3 sakrálne pamiatky 

v historickom centre, Liptovský Mikuláš  pre rodiny s deťmi – Dobrodružstvá s Mikulášom, 

produktový leták k zimnému programu – Nechajte sa zlákať, Večery géniov).  

 

Zámer a akčný plán v roku 2019 

 

Uvedené letáky budú aktualizované a urobená reedícia aj v roku 2019.        

Rovnakou   formou   pribudne   leták   Lesopark   Háj  Nicovô. Vytvorená   bude   tiež  nová  

Mapa bezbariérovosti mesta Liptovský Mikuláš s označením bezbariérových atraktivít 

(v prípade zabezpečenia financovania zo strany mesta náklady na vydanie mapy nie sú 

súčasťou rozpočtu ICM). 
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4. SUVENÍRY  

Aktuálny stav: 

Okrem širokej ponuky suvenírov s motívmi mesta, ktoré má IC v predaji bola v roku 2018 

bola vydaná séria suvenírov k produktu „Dobrodružstvá s Mikulášom“ a cielene zabezpečené  

suveníry s jánošíkovskou tematikou v ICM aj MJK.    

 

Zámer a akčný plán v roku 2019 

             Vydanie suveníru - Eurobankovky s nulovou hodnotou s motívom mesta (financovanie zo          

            strany mesta, nie je súčasťou rozpočtu ICM). 

 

5. 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. 

 

6. ĎALŠIE MARKETINGOVÉ AKTIVITY 

 

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

sociálne siete, telefonické dopyty atď., 

 V spolupráci s mestom, OOCR a KOCR organizovanie „Info ciest“ pre  slovenských a 

zahraničných touroperátorov a novinárov, 

 využitie potenciálu 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 2019 regionálnej podnikateľskej sfére (v spolupráci s OOCR Liptov),  

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

CL budú aktualizované mapy mesta a regiónu), 

 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. 
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Rozpočet prvku:  

 

rok 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Výnosy z rozpočtu OOCR  

v € 
5000 5000 5000 5000 

Výnosy zo štátnej dotácie  21500 12500 12300 15000 

Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný 

ukazovateľ 

Východiskový 

údaj rok 2018 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2019 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2020 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2021 

Zabezpečiť 

aktívnu 

prezentáciu 

ponuky CR 

a budovať 

atraktívny imidž 

mesta 

Počet vydaných 

propagačných 

materiálov 

85 tis. 86 tis.  86 tis. 86 tis. 

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: ročne 

- newsletter cez 

OOCR 

Periodicita: štvrťročne 

 

 

1 

 

 

           

           1 

 

 

1 

 

12 

 

1 

 

      

       1 

 

 

      

         1 

 

 

1 

 

12 

 

1 

 

  

      1 

 

 

     

       1 

 

 

1 

 

12 

 

1 

 

 

1     

 

 

 

1 

 

       1 

 

 

      12 

 

       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 

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

ročne(newsletter ICM) 

štvrťročne (newsletter 

OOCR) 

mesačne (spravodaj) 

ročne (partneri) 

 

 

 

        

            1 

           

         12    

                     

          1 

          1 

 

       

 

 

 

    

         1 

           

         12 

           

          1           

          1 

          

 

   

 

 

 

     

      1 

           

      12 

           

       1           

       1 

        

 

    

 

 

 

 

     1 

           

    12    

               

     1 

     1 

 

 

C/ TVORBA A REALIZÁCIA VLASTNÝCH PRODUKTOV  
 

Aktuálny stav: 

Produkty zabezpečované ICM 

a) Liptovský Mikuláš 7x INAK, 

b) Sakrálne pamiatky Liptovského Mikuláša - Kostol sv. Mikuláša, Synagóga 

a Evanjelický kostol. Turistické prehliadky prostredníctvom audiosprievodcov 

a informačných letákov, personálne zabezpečenie v Kostole sv. Mikuláša počas 3 letných 

mesiacov, 

c) Produktový balík „Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi“ - Dobrodružstvá 

s Mikulášom, 

d) Večerné stredy v historickom centre – NECHAJTE SA ZLÁKAŤ, spolupráca s MJK 

a OOCR na podujatiach realizovaných v 1.-3. mesiaci roka,   

e) Lesopark Háj Nicovô – prezentácie:  Vojenská história, Príroda, Trasy mikulášskych 

olympionikov na informačných tabuliach, v mobilnej aplikácii vrátane audiosprievodcov. 
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             Zámer a akčný plán v roku 2019 

 

1. Tvorba noviniek  a ponuky venovanej osobnostiam Liptovského Mikuláša: 

a) Spolupráca s mestom, OOCR a Múzeom Janka Kráľa pri príprave noviniek k 160. výročiu 

narodenia Aurela Stodolu (11.5.1859), ktorá bude obsahovať tvorbu a realizáciu novej 

tematickej prehliadkovej trasy mestom, venovanej Aurelovi Stodolovi.  

Prehliadková trasa bude jedným z produktov, ktoré pripravuje mesto v spolupráci s OOCR 

Liptov a ďalšími mestskými organizáciami k výročiu narodenia vynálezcu počas celého roka 

2019. Trasa bude prezentovať život a dielo slávneho mikulášskeho rodáka, zahŕňať návštevu 

novej expozície o  A. Stodolovi v Múzeu Janka Kráľa s výkladom. Povedie k Fontáne 

Metamorfózy, ktorá je poctou tvorivému mysleniu a je venovaná nielen Aurelovi Stodolovi, 

ale aj ďalším osobnostiam mesta. Jedno zo zastavení bude v  Evanjelickom kostole na 

Tranovského ulici, kde bol Stodola pokrstený a aj uzatvoril manželstvo. 

             Počet bezplatných prehliadok: 40 v slovenskom a anglickom jazyku 

Frekvencia: 1x týždenne,  

Termín: pravidelne každý piatok počas júla a augusta, pri otvorení novej expozície Aurela 

Stodolu v Múzeu Janka Kráľa, pri rôznych ďalších  príležitostiach, ktoré budú spojené s touto 

tematikou   

2. Inovácia a rozšírenie súčasnej ponuky mesta pre cieľovú skupinu „Žiaci a študenti“. 

Inovácia a rozšírenie súčasného balíka – rozšírenie o  novovytvorené produkty súvisiace so 

vzdelávaním (osobnosti mesta - náučnú tematiku - Aurel Stodola, Lesopark Háj – Nicovô), ale 

aj športové a zábavné aktivity (spolupráca s aquaparkami, športovými agentúrami...). Aktívna 

ponuka a kampaň pre túto cieľovú skupinu. 

3. Tvorba bezbariérovej mapy mesta (zmapovanie súčasného stavu, texty, foto, grafika) 

príprava podkladov do tlače pre mesto (financovanie grafiky a tlače zabezpečuje mesto LM)  

4. Pokračovanie v zabezpečovaní doterajších produktov, minimálne v súčasnej miere, ich 

rozvoj  a inovácie nasledovne:  

 Liptovský Mikuláš 7x INAK –Zásadne inovovať prezentáciu produktového balíka na web 

stránke a v mobilnej aplikácii. Doplniť ponuku o novú tematickú trasu – Aurel Stodola,   

 Spolupráca pri osadení tabuľového systému v meste (osobnosti) - s Oddelením kultúry 

mesta, 

 Sakrálne pamiatky Liptovského Mikuláša Kostol sv. Mikuláša, Synagóga a Evanjelický 

kostol. Turistické prehliadky prostredníctvom audiosprievodcov a informačných letákov- 

pokračovať v súčasnom rozsahu, 

 Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi – aktualizácia a inovácia balíka podľa aktuálnej 

ponuky produktov v meste, 
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 Lesopark Háj Nicovô – aktualizácie sprievodcu po Háji v mobilnej aplikácii a vydanie  

jednoduchého letáku s mapou a ponukou lokality. 

 

Ciele a výstupy: 

 

 

Cieľ 

Merateľný 

ukazovateľ 

Východis-

kový údaj rok 

2018 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2019 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2020 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2021 

Podporiť 

atraktívnosť 

mesta 

vytvorením 

zaujímavého 

produktu 

Prezentácia nových 

prehliadkových 

okruhov v meste: 

1.Aurel Stodola  

Pokračovanie vo 

fungujúcich 

produktoch: 

1.Liptovský Mikuláš 

7x INAK 

 

2. Sakrálne pamiatky 

LM 

 

3.Produktový balík 

„Liptovský Mikuláš 

pre rodiny s deťmi“ 

  

4.Nový produktový 

balík pre žiakov 

a študentov 

 

5.Lesopark Háj 

Nicovô 

      

           

0 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

0 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

     

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Predstaviť 

produkty 

sprievodcovs

kých služieb, 

prezentovať 

verejnosti 

prácu 

sprievodcov  

Organizácia 

Svetového dňa 

sprievodcov – 

Periodicita: ročne 

 

 

 

        1 

 

 

        1 

 

 

         1 

 

 

        1 

Podporiť 

atraktívnosť 

mesta 

prostredníctv

om 

tematických 

prehliadok   

Pravidelná 

sprievodcovská 

služba v mesiacoch  

júl-august  

(prehliadkový okruh 

mestom) 

Periodicita: mesačne 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 



12 

 

Spolupráca s OOCR Región Liptov 

Medzi ICM a OOCR Liptov je pre rok 2019 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),  

 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 2018 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2019 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2020 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2021 

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 
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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: 

• inzertná a propagačná služba • zmenáreň • sprievodcovská služba • obchodná činnosť • poistenie 

záchrany v horách • predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové  podujatia • predaj cestovných 

lístkov • predaj Liptov Region Card • distribučná činnosť publikácií a propagačných materiálov 

vydaných mestom • kopírovacia služba a administratívne služby   

 

D/ 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. 

V zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 65/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – Nariadenie GDPR) 

a spôsob adresovania konkrétnych požiadaviek nariadenia v podmienkach organizácie IC má 

vypracovaný projekt, ktorého súčasťou je bezpečnostná politika, bezpečnostná smernica, analýza rizík. 

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 (3,90€ / 1 

ks). Stav sociálneho fondu k 30.11.2018 bol 349,99 €. 

  Financovanie ICM v roku 2019 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. 

 

 

 

rok  

 

2018 

 

2019 

€ 94 479 94 973 
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 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 2018 v € 2019 v € 2020 v € 2021 v € 

NÁKLADY 180 822 187 372 187 372 187 372 

z toho prevádzkové náklady 175 072 182 372 182 372 182 372 

50 Spotrebované nákupy 27 674 25 804 25 804 25 804 

501 Spotreba materiálu 11 350 9 680 9 680 9 680 

501/1 Všeobecný materiál 3 500 3 000 3 000 3 000 

501/0 Kancelársky materiál 2 000 1 630 1 630 1 630 

501/2 Marketing 5 750 5 000 5 000 5 000 

501/4 Kniny, časopisy, noviny 100 50 50 50 

502 Spotreba energie 16 324 16 124 16 124 16 124 

502/0 Elektrická energia 4 000 3 800 3 800 3 800 

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

502/0 Klimatizácia 1 200 1 200 1 200 1 200 

51 Služby 37 404 34 658 34 658 34 658 

511 Oprava a údržba 400 200 200 200 

512 Cestovné 1 000 800 800 800 

513 Reprezentačný fond 250 280 280 280 

518 Ostatné služby 35 754 33 378 33 378 33 378 

GDPR 3 360 0 0 0 

518/0 Ochrana objektov 540 670 670 670 

518/1 Aices 165 200 200 200 

518/2 Výkony spojov 10 264 12 654 12 654 12 654 

z toho wifi 9 480 9 480 9 480 9 480 

z toho mobilná aplikácia (cloud.sl.) 936 936 936 936 

518/3 PZP 635 100 100 100 

518/4 Správne poplatky 105 105 105 105 

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

518/6 Poštovné 50 50 50 50 

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

538/8 Odvoz odpadov 109 109 109 109 

518/9 Údržba software 400 300 300 300 

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

52 Osobné náklady 110 788 121 786 121 786 121 786 

521 Mzdy 80 176 87 007 87 007 87 007 

524 Náklady na soc. poistenie 27 433 30 409 30 409 30 409 
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527 Zákonné sociálne náklady 3 179 4 370 4 370 4 370 

527/1 Povinný prídel do SF 759 870 870 870 

527/2 Náklady na stravné 2 420 3 500 3 500 3 500 

54 Ostatné náklady  480 480 480 480 

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 140 140 140 140 

55 Odpisy a rezervy 4 476 4 644 4 644 4 644 

551 Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku 4 476 4 644 4 644 4 644 

VÝNOSY 180 822 187 372 187 372 187 372 

691 Príspevok zriaďovateľa 135 196 146 728 146 728 146 728 

       z toho : - na krytie prevádz. nákladov a edičnú 
činnosť a propagáciu 135 196 146 728 146 728 146 728 

692 Výnosy z kapitálových transferov 4 476 4 644 4 644 4 644 

697 Účelový finančný príspevok z OOCR 41 150 36 000 36 000 36 000 

kapitálový transfer         

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 

 

Vedľajšia hospodárska činnosť Schválený rozpočet Návrh rozpočtu 

Druh nákladov/výnosov na rok 2018 na rok 2019 

NÁKLADY 94 479 94 973 

50 Spotrebované nákupy 12 476 13 240 

501 Spotreba materiálu 280 440 

501/1 Všeobecný materiál 100 100 

501/0 Kancelársky materiál 150 340 

501/4 Knihy a časopisy 30 0 

504 Predaný tovar 12 196 12 800 

51 Služby 899 961 

512 Cestovné 50 50 

511 Oprava a údržba 50 50 

518 Ostatné služby 799 861 

518/0 Ochrana objektov 105 170 

518/2 Výkony spojov telefón, fax 200 200 

518/6 Poštovné 60 50 

518/7 Školenia, kurzy, semináre 50 0 

538/8 Odvoz odpadov 34 41 

518/9 Údržba software 350 400 

52 Osobné náklady 15 618 15 085 

521 Mzdové náklady 10 640 10 640 

524 Náklady na soc. poistenie 3 719 3 719 

527 Zákonné sociálne náklady 1 259 726 

527/1 Povinný prídel do SF 107 106 



16 

 

527/2 Náklady na stravné 1 152 620 

54 Ostatné náklady 372 420 

549 Iné ostatné náklady 372 420 

548/0 Poistenie majetku 222 300 

548/13 Poplatky banke 110 120 

548/2 Iné náklady 40 0 

55  Odpisy a Rezervy 114 130 

551 Odpisy hmot. a nehmot.inv.majetku 114 0 

552 Tvorba zákonných rezerv 0 130 

568 Nákup valút 65 000 65 137 

VÝNOSY 94 479 94 973 

60 Tržby za vl. výkony a za tovar 25 389 27 600 

602 Tržby z predaja služieb 8 389 7 400 

602/0 Reklamné služby, inzercia 4 809 1 500 

602/1Servisné služby 3 580 5 900 

sprostredkovanie poistenia na hory 100 100 

prístup na internet 100 0 

kopírovanie, skenovanie 360 250 

provízia z predaja vstupeniek a cest.lístkov 1 500 3 000 

Liptov Region Card Klaster Liptov 220 150 

sprievodcovská činnosť 800 2 400 

sprostredkovanie ubytovania 250 0 

604 Tržby za predaný tovar 17 000 20 200 

648 kredit. úrok   4 

652 zúčt. zákonných rezerv   133 

66 Ostatné výnosy 69 090 67 236 

668 Predaj valút 69 090 67 236 

Výsledok hospodárenia     

 
 

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, 

MJK – Múzeum Janka Kráľa, 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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