
 

 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  

e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 5/2016 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 24. 08. 2016 
Hodina:  12:30 h 
Miesto: zasadačka č. 109, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
 
Program: 

1. Výsledky hospodárenia Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.2016 
2. Propagácia podujatí organizovaných mestom Liptovský Mikuláš 
3. Komunitárny program „Európa pre občanov“ 
4. Rôzne 

 
Predseda komisie otvoril stretnutie, oboznámil prítomných s programom. Program bol členmi komisie 
schválený. 
 

1. Výsledky hospodárenia Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.2016 
J. Piatková informovala, že Informačné centrum mesta vykazuje k 30. 6. 2016  stratu z hlavnej činnosti vo 
výške 17 226,92 €, strata je v súlade s rozpočtom nakoľko zúčtovanie prevádzkovej dotácie od zriaďovateľa 
sa uskutočnilo až v mesiaci júl. Predstavila novú mobilnú aplikáciu, vydané propagačné materiály v I. 
polroku – Sprievodca atraktivitami Liptovský Mikuláš, Prvenstvá mikulášskeho turizmu a Kostol sv. 
Mikuláša. Informácia o mobilnej aplikácii sa nachádza na všetkých propagačných materiáloch, propagovaná 
bola cez SACR – tlačová správa a web stránka. 
M. Géci – informácie o mobilnej aplikácie treba umiestniť na všetky vstupy múzeí, galérií a iných pamiatok 
na území mesta. 
J. Piatková informovala, že v tomto roku si Kostol sv. Mikuláša môžu turisti prezrieť s audio sprievodcom, 
využilo to už viac ako 3000 návštevníkov. V minulom roku bol kostol sprístupnený každých 30 min 
s výkladom sprievodcu. V roku 2015 navštívilo kostol len 350 osôb. Podobným spôsobom sa uvažuje aj 
o sprístupnení synagógy. 
M. Géci- ako sa podpísala rekonštrukcia Domu služieb na návštevnosti IC? 
J. Piatková – návštevnosť klesla o 19 %, čo je 5000 osôb a to spôsobilo aj pokles príjmu z vedľajšej činnosti 
o 7000 €. Predpokladaný termín sťahovania do nových priestorov je v novembri 2016. Upozornila na 
personálny problém a to dlhodobá PN ekonómky. 
M. Schlégerová – židovská obec neplánuje investovať do synagógy nakoľko sa v meste nerobia obrady a nie 
je tu ani aktívna židovská obec. 
Hlasovanie: 
ZA: 4                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie Plnenie rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš – 
príspevkovej organizácie za prvý polrok 2016 a odporúča ho prerokovať v mestskej rade a v mestskom 
zastupiteľstve. 
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2. Propagácia podujatí organizovaných mestom Liptovský Mikuláš 
M. Géci – je potrebná jednotná propagácia podujatí organizovaných mestom Liptovský Mikuláš. Musíme 
nájsť nové spôsoby ako dostať informáciu o podujatiach bližšie k ľuďom. Informácie o podujatiach 
v mesačníku Mikuláš sú neprehľadné a okrem mestských je tam uverejňovaných množstvo komerčných 
akcií. Treba sa zamyslieť napr. nad vydávaním mesačného DL s kalendárom podujatí. 
J. Piatková – v roku 2016 vznikol kalendár podujatí, ktorý má už 30 organizácií. Okrem toho sa informácia 
o podujatiach posiela prostredníctvom newslettra, fecebooku, mobilnej aplikácie, ale aj prostredníctvom 
webstránok www.visitliptov.sk, www.slovakia.travel, www.infoslovak.sk, www.zilinskyturistickykraj.sk, 
www.kedykam.sk, www.dennikrelax.sk, www.vstupvolny.sk 
D. Bartková – je potrebné sa zamerať viac na online marketing, schránkovanie letákov. Ako pozvánku treba 
využívať video so zábermi z minulého roku, každý takýto príspevok má byť šitý priamo na ľudí, aby ho 
zdieľali alebo komentovali. Podujatia treba hlavne viac komunikovať prostredníctvom online marketingu 
nakoľko OOCR má s tým veľmi dobré skúsenosti a pozitívne ohlasy. 
R. Devečka- Mikulášske leto má v tomto roku veľmi dobrú návštevnosť, Letné kino v záhrade MJK 
navštevovalo priemerne 300 ľudí, novinkou bol Open stage. Hlavnou akciou leta bol Street music night, 
ktorí navštívili aj ľudia napr. z DK a RK. Je škoda, že na žiadnom podujatí nebola TV Liptov, ktorá by urobila 
pár záberov z podujatí Mikulášskeho leta. 
M. Géci – s poslancami za každú mestskú časť by bolo dobrý vytipovať miesta, kde by sa mohli umiestniť 
napr. reklamné panely s kultúrnymi podujatiami organizovanými mestom, napr. na zastávkach autobusov, 
pri potravinách, detských ihriskách a pod.  Okrem toho by sa malo vyskúšať umiestňovanie plagátov vo 
výťahoch bytových domov, na úvod treba vyskúšať umiestniť plagáty napr. v 10 bytových domoch. 
G. Lengyel – určite nesúhlasí s výstavbou nových bilboardov na území mesta, v budúcom roku sa budú robiť 
nové zastávky, ktorých súčasťou sú aj citylighty, kde budú umiestňované výlučne mestské podujatia. 
Hlasovanie: 
ZA: 4                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia odporúča sa viac zamerať na propagáciu podujatí prostredníctvom online marketingu a v mesiaci 
december odporúča vytvorenie letáku s program podujatí na daný mesiac. Zároveň odporúča prijatie 
kmeňového zamestnanca na odd. marketingu a podnikania prípadne externistu, ktorý by sa venoval 
vyššie uvedeným činnostiam. 
 

3. Komunitárny program „Európa pre občanov“ 
M. Schlégerová informovala o komunitárnom programe „Európa pre občanov“, ktorý ponúka finančné 
prostriedky na organizáciu cezhraničných projektov pod záštitou Európskej komisie.   
M. Géci – mesto by malo zobrať len záštitu nad organizovaním takého projektu nakoľko nemá dostatočné 
personálne zabezpečenie, ktoré by projekt realizovalo 
Hlasovanie: 
ZA: 4                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia odporúča zvolanie stretnutia s riaditeľom Gymnázia M. M. Hodžu RNDr. Jozefom Škorupom 
z dôvodu zorganizovania vyššie uvedeného podujatia študentami. 
 
  
 
 
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši  24. 08. 2016 
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