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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 5/2015 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 04. 08. 2015 
Hodina:  15:00 h 
Miesto: zasadačka č. 109, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
Program: 

1. Návrhy a diskusia k strategickej časti PHSR – Mestský cestovný ruch 
 
Predseda komisie otvoril stretnutie, oboznámil prítomných s programom, ktorý bol prítomnými členmi 
komisie schválený.  
 

1. Návrhy a diskusia k strategickej časti PHSR – Mestský cestovný ruch 
 
RNDr. Michaela Schlegerová informovala prítomných o postupe pri spracovávaní PHSR. Sú vytvorené štyri 
pracovné skupiny, každá ma svojho gestora (garanta), ktorý zodpovedá za obsahové spracovanie svojej 
časti PHSR. V mesiaci máj  bol vykonaný prieskum (rozoslané dotazníky do schránok, príloha mesačníka 
Mikuláš a online dotazník) do ktorého sa mohla zapojiť široká verejnosť. Prebehli hovory s občanmi na 
úrovni mestských častí.  
 
Ing. Darina Bartková – dôležitá je spätná väzba od subjektov CR, je dôležité informovať subjekty CR , čo 
máme v pláne, aby oni vedeli prispôsobiť svoju ponuku turistom. Je dôležité si položiť otázku, prečo by mal 
turista prísť do centra mesta? Čo mu v centre vieme ponúknuť? – pivo, káva, domáce jedlá, Jánošík, ... Pri 
areály vodného slalomu by bolo dobré vybudovať strategický bod pre cyklistov – požičovňa bicyklov, servis, 
občerstvenie, informácie, ... AVS by sa mal postupne stať vyhľadávanou turistickou zónou po historickom 
centre mesta. Produkt cykloturistiky je slabý a chýba jeho napojenie na regionálny cyklotrasy. Chýbajú nám 
štatistiky, prieskumy spokojnosti návštevníkov a podnikateľov v CR. Centrum mesta nie je prepojené 
s turistickými centrami ako Liptovský Ján, Demänová, Tatralandia. Potreba dobudovania mestského 
informačného systému, smerovníky do centra mesta zo zjazdu z diaľnice a na Kamennom poli.  
 
Ing. Rudolf Urbanovič – budova okresného úradu je v zlom technickom stave a preto sa robia prvé kroky 
k zlepšeniu situácie. Marta Jančoková má za úlohu spravovať budovu a založiť za účasti mesta občianske 
združenie, ktorého členmi majú byť prevádzky v pešej zóne a spoločne tak nájsť riešenie na oživenie centra 
mesta a prilákanie ľudí späť do centra. Vo Zvolene vytvorili na námestí zaujímavý projekt „obývačku“ 
s možnosťami pre deti, ale aj dospelých. Mesto pracuje na modernizácií vianočnej výzdoby a pripravuje 
súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu. 
 
Ing. Žaneta Kopásková – ako slabú stránku treba do Swot anlýzy pridať, že po 20:00 h je pešia zóna prázdna 
nakoľko tam turisti, ale aj domáci obyvatelia nemajú čo robiť. Na webovej stránke mesta sú gramatické 
chyby. 
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Ing. Jaroslav Záhradník – okrem cyklistov sa treba zamerať aj na peších turistov. Počas Mikulášskeho leta by 
mal byť program každý deň. Do analýzy je potrebné zahrnúť propagáciu, ktorá tam chýba. Stratégia je 
tvorená troma skupinami – veľký hráči na trhu, obyvatelia mesta, ktorí poskytujú služby a centrum mesta. 
Pri každej skupine si treba položiť otázky, ako zvýšiť návštevnosť a ako si udržať turistu. Na webovej stránke 
mesta chýbajú aktuálne informácie. 
 
Ing. Matej Géci – je potrebné nastaviť celkový systém fungovania pešej zóny. Úlohou vznikajúceho 
občianskeho združenia by mala byť komunikácia s obyvateľmi pešej zóny, ktorí sa sťažujú na obťažovanie 
hlukom po 22:00h pri podujatia organizovaných na Námestí osloboditeľov. Sú pre nás dôležitý jednotlivci 
alebo spokojná  skupina obyvateľov? Pri inovovaní webovej stránky si treba na úvod povedať pre koho bude 
stránka určená či pre obyvateľov mesta alebo pre turistov a podľa toho stránku napĺňať. Pri detskom 
mestečku by sa zároveň mohlo vybudovať exteriérové cvičisko. Turecká Antalya požiadala mesto 
o partnerskú spoluprácu. 
 
Odporúčanie komisie: vytvoriť novú webovú stránku mesta s aktuálnymi informáciami a prepojiť ju so 
všetkými organizáciami mesta 
 

 
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
 
V Liptovskom Mikuláši  05. 08. 2015 

 
 
 
 
 
 


