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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 12.3.2020      číslo       /2020 
 
 

K bodu: Návrh rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA mesta  Liptovský     

               Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom  

               na  roky 2021-2022 

 

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 ako je ďalej uvedené v správe pokračuje naďalej v plnení dlhodobých cieľov ako 

je zvyšovanie počtu prenocovaní a zvyšovanie návštevnosti mesta a v partnerskej spolupráci 

so zriaďovateľom a subjektami CR v rozvoji ponuky produktov cestovného ruchu a služieb v 

meste.  Medziročne bol v roku 2019 zvýšený počet prenocovaní o 9,48%. S týmto cieľom 

v roku 2020 plánuje hlavne: 

 

- v spolupráci so zriaďovateľom vytvorenie dokumentu novej rozvojovej marketingovej 

stratégie mesta (platí za finančnej účasti zriaďovateľa, nie je súčasťou rozpočtu ICM) 

- v spolupráci s OOCR vydanie nového bedekra Liptov, v rámci ktorého bude prezentovaná 

ponuka CR v meste (platí za finančnej účasti zainteresovaných subjektov, nie je súčasťou 

rozpočtu ICM) 

- vytvorenie nového produktového balíka pri príležitosti 190. výročia založenia prvého 

ochotníckeho divadla v meste pod názvom Mikulášsky divadelný fenomén 

- rozvoj a inovácie doteraz vytvoreného produktového portfólia a  cielenú komunikáciu 

voči verejnosti s cieľom ďalšieho zvýšenia jeho predajnosti  



- zabezpečenie inovácií v marketingovej komunikácii (web stránka, sociálne siete, kalendár 

podujatí) 

- vytvorenie nového atraktívneho suveníru – Mikulášska čiapka, ako marketingovej 

podpory produktového balíka Dobrodružstvá s Mikulášom 

 

Finančný rozpočet organizácie: 

 
Hlavná činnosť - HČ                                                    

Výnosy: 

výnosy na hlavnú činnosť sú plánované vo výške                            198 439 € 
z toho:                
      -      dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing 157 795 €                                              
      -      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                        198 439 € 
z toho: 

-    prevádzkové náklady        188 795 € 
       -    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                 95 634 € 
 

Náklady:     

náklady na vedľajšiu hospodársku činnosť sú plánované vo výške                             95 634 € 
    
Percento prepočtu celkových nepriamych nákladov je               80% - hlavná činnosť 
                                                                                                           20% - vedľajšia hosp. činnosť 
 

 

II. schvaľuje 

 
finančný rozpočet organizácie na rok 2020 
 

 

 
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.       

 

DLHODOBÉ CIELE ORGANIZÁCIE:  

 koordinácia mestského cestovného ruchu na báze partnerstva subjektov cestovného ruchu,  

 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 L.Mikuláš, 

 zvyšovanie vzdelávania a odbornej úrovne pracovníkov INFORMAČNÉHO CENTRA mesta 

Liptovský Mikuláš a partnerov mestských organizácií pôsobiacich v oblasti CR. 

 



2 

 

 
2. Organizačná štruktúra, počet zamestnancov, priemerná mzda 

 

ORGANIZAČNÁ  SCHÉMA ICM 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Personálne zabezpečenie v roku 2020 ostáva v nezmenenom stave. 6 pracovníkov v trvalom 

pracovnom pomere a externí pracovníci (turistickí sprievodcovia CR, brigádnici na letnú turistickú 

sezónu). Zároveň spolupracujeme s Úradom práce v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu 2“, podľa 

par. 54 zák. č. 5/2004 a celoročne žiadame o vhodných uchádzačov o zamestnanie.  

 

Ročná prevádzková doba je spolu viac ako 3000 hodín. Počas celého roka je ICM otvorené 6 dní 

a počas letnej turistickej sezóny 7 dní v týždni.  

Prehľad prevádzkovej doby 2020: 

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  

 

 

Zamestnanci zabezpečujú : 

 

Prevádzka: Poskytovanie informácií, obchodnú činnosť (predaj, objednávanie, evidencia tovaru), 

zmenáreň, predaj vstupeniek, predaj cestovných lístkov, inzertnú a propagačnú službu, sprievodcovskú 

službu, poistenie záchrany v horách,  kopírovaciu a administratívne služby, upratovanie priestorov. 

Marketing: Tvorba obsahu a administrácia web stránky – ponuka CR a voľnočasových aktivít, 

sociálnych sietí,  mobilnej aplikácie, administrácia centrálneho kalendára podujatí, 6 druhov 

Riaditeľka  

Zástupkyňa riaditeľky -
marketing/prevádzka                                                     

 

ekonómka  

Marketing / 
Prevádzka   

 

Marketing / 
Prevádzka  

Marketing / 
Prevádzka   
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propagačných materiálov, tvorba  produktov a produktových balíkov (rozsah je uvedený ďalej 

v správe), ich neustále aktualizácie, inovácie a prezentácie.  

Ekonomické zabezpečenie: Spracovanie účtovníctva samostatne pre hlavnú a vedľajšiu hospodársku 

činnosť, mzdy a personalistika, viaczdrojové financovanie. 

 

3. Hlavné ciele organizácie v roku 2020 

 

Aktuálny stav: 

 

     Posledné roky sa organizácia prioritne sústredila na vybudovanie novej ponuky produktov v meste, 

ktoré by pritiahli záujem návštevníkov, ale aj domácich v rámci voľnočasových aktivít. V úzkej 

spolupráci s rôznymi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v meste vzniklo 5 nových  

produktových balíkov ako 12 NAJ historického centra, Sakrálne pamiatky, Program pre rodiny 

s deťmi – Dobrodružstvá s Mikulášom, Lesopark Háj-Nicovô a balík nových, prípadne inovovaných  

prehliadkových trás mestom so sprievodcom – Liptovský Mikuláš 7x INAK. Okrem toho sme sa 

aktívne zúčastňovali na tvorbe špecializovaných večerných programov  s témou Aurela Stodolu - 

Večery géniov, Nechaj sa zlákať - Mikuláš vás baví, Jánošíkovských tradícií – Nechaj sa zlapať. 

Z týchto aktivít ostali pre budúcnosť trvalé produkty v podobe prehliadkových trás a stálych expozícií 

v mestskom Múzeu Janka Kráľa. Vytvorili sme nový elektronický kalendár podujatí, do ktorého 

vstúpilo viac ako 34 usporiadateľov podujatí v meste. Kalendár prezentuje podujatia na území mesta, 

a zároveň v dostatočnom predstihu umožňuje usporiadateľom efektívne plánovať ich  časovanie, 

nakoľko vstupom do systému je možné získať prehľad o plánovaných podujatiach iných organizácií 

v meste. Vznikli viaceré Smart zóny, kde sme zabezpečili prevádzku bezplatných  wifi zón a spustili 

Turistickú mobilnú aplikáciu, ktorú budujeme a rozširujeme o aktuálnu ponuku. Zároveň pomocou 

audiosprievodcov zabezpečujeme  turistický výklad v troch sakrálnych pamiatkach a Lesoparku Háj-

Nicovô. Ďalej boli pripravené a neustále sú aktualizované viaceré špecializované balíky pre rôzne 

cieľové skupiny  záujemcov a to pre rodiny s deťmi pre žiakov a študentov, seniorov a športovcov. 

Pripravili sme aj balíky programov pre priaznivcov umenia – Liptovský Mikuláš za umením a balík 

zábavných aktivít Liptovský Mikuláš FUN. Celá ponuka je spracovaná na oficiálnej web stránke mesta 

v sekciách: 

NÁVŠTEVNÍK https://www.mikulas.sk/navstevnik, 

KALENDÁR PODUJATÍ https://www.mikulas.sk/kalendar-podujati/  

TURISTICKÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA https://www.mikulas.sk/navstevnik/informacne-centrum-

mesta/turisticka-mobilna-aplikacia/ 

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY https://www.mikulas.sk/navstevnik/informacne-centrum-

mesta/propagacne-materialy/. 

 

 

https://www.mikulas.sk/navstevnik
https://www.mikulas.sk/kalendar-podujati/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/informacne-centrum-mesta/turisticka-mobilna-aplikacia/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/informacne-centrum-mesta/turisticka-mobilna-aplikacia/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/informacne-centrum-mesta/propagacne-materialy/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/informacne-centrum-mesta/propagacne-materialy/
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Zámer a akčný plán v roku 2020 

 

Predchádzajúca krátka rekapitulácia slúži ako východisko pre optimálne nastavenie  aktivít 

v budúcich obdobiach. 

Je možné povedať, že sme do takto rôznorodo stavanej ponuky zahrnuli celý potenciál, 

ktorý mesto v oblasti CR ponúka.  

V súčasnosti je dôležité tento potenciál rozvíjať, inovovať a zamerať sa na cielenú 

komunikáciu voči verejnosti tak, aby sme zvýšili jeho predajnosť.  V ďalšej časti správy 

je podrobnejšie uvedený plán aktivít v 4 hlavných oblastiach  činnosti ICM. 

 

A/ INFORMAČNÝ SERVIS  

 

Aktuálny stav: 

 

- spracúvanie ponuky atraktivít, podujatí, služieb a diania v meste a okolí a ich distribúcia širokej 

verejnosti (ponuka a služby cestovného ruchu pre návštevníkov mesta a miestne obyvateľstvo a 

komplexná škála ostatných služieb, inštitúcií a podnikateľskej sféry pôsobiacej na území mesta,  pre  

domáce obyvateľstvo a obchodnú klientelu). 

 

 Základný rozsah informácií, ktoré ICM poskytuje bezplatne: 

o turistické informácie - mesto Liptovský Mikuláš a región Liptov  (produkty a balíky služieb 

z oblasti CR v meste a Liptove) • ubytovacie a stravovacie zariadenia mesta a regiónu • 

poskytovatelia služieb • šport a organizované športové aktivity • turistické atraktivity • 

kultúrno-spoločenské zariadenia • kultúrne a športové podujatia (elektronický kalendár 

podujatí sprístupnený na web stránke, sociálne siete, newsletter, mesačník Mikuláš, 

partnerské weby a sociálne siete)  • tvorba produktových balíkov -  špeciálne programy pre 

rôzne cieľové skupiny na voľný čas 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. 
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Zámer a akčný plán v roku 2020 

 

 poskytovanie  informácií a služieb minimálne na úrovni 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  

 

DIGITÁLNY MARKETING  

 

Aktuálny stav: 

1. ICM prezentuje oficiálnu ponuku cestovného ruchu mesta na web stránke mesta 

www.mikulas.sk. ICM je zároveň prezentované pod samostatnými doménami 

(www.mikulas.travel, www.lmikulas.travel a www.liptovskymikulas.travel).  

 

ICM  vytvára a administruje  3  hlavné sekcie mestskej web stránky : 

 

1. NÁVŠTEVNÍK - ponuka mesta v oblasti CR 

2. KALENDÁR PODUJATÍ - prezentuje cca 700 podujatí v meste ročne 

3. INFORMAČNÉ CENTRUM - komplexná ponuka služieb organizácie  

4. ICM spravuje aj viaceré ďalšie databázy v hlavných sekciách (Mesto, Samospráva, Občan), 

a to organizácie a inštitúcie mesta, kultúra a voľný čas, športové inštitúcie, školstvo, 

zdravotníctvo, atď.  

Dáta zverejnené na webe sú denne aktualizované.  

 V roku 2019 bola zásadne upravená štruktúra obsahu, vytvorené nové marketingové texty 

v 90% celého obsahu stránky Návštevník. Nová fotodokumentácia bola zabezpečená v 20% 

prezentácií. 

 V súvislosti s projektom „Európske mesto bez bariér“ bola urobená aktualizácia a  označenie 

bezbariérových prístupov v celej ponuke CR a vo všetkých komunikačných prostriedkoch 

ICM (web stránka, propagačné materiály, mobilná aplikácia). 

 

 

 

 

http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
http://www.lmikulas.travel/
http://www.liptovskymikulas.travel/
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Zámer a akčný plán v roku 2020 

 

 Pokračovať v inováciách a skvalitňovaní prezentácií a každodenne aktualizovať ponuku tak, 

aby sme zabezpečili  rýchle a prehľadné poskytnutie informácií.  

 Obohacovať atraktivitu prezentácie jednotlivých produktových balíkov (napr. jednoduchými 

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

dôveru a záujem o tieto produkty alebo služby).   

 

a) 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.zilinskyturistickykraj.sk, www.northslovakia.com.  

b) 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. 

c) 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 bude naviac distribuovaný newsletter špeciál. Stratégia vydávania 

newslettrov 2020: 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.   

 Youtube - prezentácia sprievodcovských služieb, videospoty produktov ICM, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitliptov.sk/
http://www.slovakia.travel/
http://www.infoslovak.sk/
http://www.zilinskyturistickykraj.sk/
http://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/informacne_centrum_mesta_lm/
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1. Budovanie SMART CITY 

Aktuálny stav: 

 

BEZPLATNÉ WIFI ZÓNY – V roku 2019 bola na Námestí osloboditeľov zvýšená prenosová 

rýchlosť pripojenia z 10 na 20 Mbs.  

a) Bezplatné wifi zóny v historickom centre prevádzkujú: Námestie osloboditeľov (ICM), 

Synagóga (MJK),  pred Evanjelickým kostolom (ECAV). 

 

b) Turistická mobilná aplikácia Liptovský Mikuláš obsahuje komplexnú turistickú  

ponuku mesta. 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 technológie Bluetooth 

majákov umiestnených v jednotlivých historických pamätihodnostiach mesta v centre mesta. 

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

 

c) Prezentácia ponuky mesta aj v mobilnej aplikácii Liptov (spravované OOCR). 

 

Zámer a akčný plán v roku 2020 

 

a) BEZPLATNÉ WIFI ZÓNY 

Pokračovať v zabezpečovaní wifi v pôvodnom rozsahu.  

 

b) TURISTICKÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA Liptovský Mikuláš 

 

            Turistickú mobilnú aplikáciu prevádzkujeme so spol. Gamo od roku 2016. Softvér bol dodaný 

na základe zmluvy o dielo v sume 5664 € vrátane DPH.  Nakoľko sme obsah a administráciu dát 

spravovali v rámci vlastných kapacít ICM, priame náklady na prevádzku aplikácie boli do súčasnosti 

len za cloudové služby v sume 1008 € vrátane DPH, ročne. 

Nakoľko technické riešenie aplikácie pomaly prestáva vyhovovať súčasným požiadavkám 

vzhľadom k vývoju informačných technológií, navrhuje dodávateľ vývoj aktualizovaného softvéru 

aplikácie, aby bola kompatibilná s novými technológiami mobilných zariadení a operačných systémov. 

Náklady na novú aplikáciu by boli odhadom 18000 € vrátane DPH. Optimálnym riešením z pohľadu 

poskytnutia služby ako aj z pohľadu finančného je nepokračovať ďalej v jej rozvoji a riešiť dostupnosť 

informácií formou zvýšenia responzivity mestskej webovej stránky, ktorú je potrebné riešiť aj bez 

ohľadu na mobilné aplikácie. 

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

v prezentácii ponuky mesta a TOP podujatí, zabezpečiť zviditeľnenie noviniek mesta. 

 

2. PROPAGAČNÉ MATERIÁLY 

 

Aktuálny stav: 

V priebehu posledných rokov sme vytvorili jednotnú prezentáciu prostredníctvom tlačovín, 

a to 7 produktových letákov  (12 NAJ historického centra, 3 sakrálne pamiatky v historickom centre, 

L. Mikuláš  pre rodiny s deťmi – Dobrodružstvá s Mikulášom, Lesopark Háj-Nicovô, produktový leták 

k zimnému programu – Nechajte sa zlákať).  

Našim cieľom, ktorý sa podarilo naplniť, bolo zjednodušiť materiály a predĺžiť ich aktuálnosť 

na 1 rok. Dostupnosť často sa meniacich informácií sme pre verejnosť zabezpečili prostredníctvom 

mobilnej aplikácie a web stránky.   

 

Zámer a akčný plán v roku 2020 

Propagačné materiály budú aktualizované a zabezpečená reedícia aj v roku 2020. Naviac 

vznikla aj predbežná dohoda o spolupráci pri vydaní turistického bedekra regiónu  s OOCR Liptov, 

v ktorom bude spracovaná ponuka mesta. Spolupráca závisí od schváleného rozpočtu OOCR Liptov 

a finančnej spoluúčasti ostatných zainteresovaných subjektov. 

 

3. SUVENÍRY  

Aktuálny stav: 

Cielene vytvárame prípadne zabezpečujeme od dodávateľov ponuku suvenírov s motívmi 

mesta a taktiež s motívmi jednotlivých tematických produktov. V roku 2019 bol vydaný nový 

populárny suvenír - eurobankovka s nulovou hodnotou, v počte 10000 ks.      

 

Zámer a akčný plán v roku 2020 

             Nakoľko prevažnú väčšinu návštevníkov tvoria rodiny s deťmi, plánujeme vytvoriť 

Mikulášske papierové čiapky (v tvare mitry), ktoré budú slúžiť ako podpora predaja produktového 

balíka – Dobrodružstvá s Mikulášom. Je to forma maľovanky, ktorú je možné po zložení nosiť ako 

čiapku. Pohľadnice – maľovanky pre deti s motívmi mesta. Rozširovanie rôznych drobných suvenírov 

s motívmi mesta - magnetky, hrnčeky...) 
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4. PODPORA CYKLOTURISTIKY V MESTE 

Podpora a prezentácia cykloturistiky a jej možností v meste. Aktívna spolupráca na projekte 

„Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“  v oblasti propagácie. 

 

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 2 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 a e-mailové 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 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. 

 

Rozpočet prvku:  

 

 

rok 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Výnosy z rozpočtu OOCR  

v € 
5000 5000 5000 5000 

Výnosy zo štátnej dotácie  15000 12800 13000 13000 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný 

ukazovateľ 

Východiskový 

údaj rok 2019 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2020 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2021 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2022 

Zabezpečiť 

aktívnu 

prezentáciu 

ponuky CR 

a budovať 

atraktívny imidž 

mesta 

Počet vydaných 

propagačných 

materiálov 

86 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 

prostredníctvom 

OOCR 

Periodicita: štvrťročne 

 

 

1 

 

 

           

           1 

 

 

1 
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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  

Periodicita: denne 

Mobilná aplikácia 

Liptov 

Periodicita: denne 

            1 

 

 

1 

          0 

 

 

0 

       0 

 

 

         0 

      0 

 

 

0 

Zvýšiť 

návštevnosť 

mesta a regiónu 

Počet výstav CR 

             3        3 3 2 

Predĺžiť pobyt 

návštevníkov 

v meste  

Tvorba pobytových 

programov – 
produktových balíkov 

v meste, pre cieľové 

skupiny 

Periodicita: ročne 

4 4 4 4 

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

 

           

 

 

 

          1  

        12  

          1            

          1 

          1 

 

        

 

 

 

          1  

        12  

          1            

          1 

          1 

 

      

 

 

 

          1  

        12  

          1            

          1 

          1 

 

 

C/ TVORBA A REALIZÁCIA VLASTNÝCH PRODUKTOV organizácie 
 

Aktuálny stav/ Zámer a akčný plán v roku 2020 

 

1. Spoznajte mesto so sprievodcom - Liptovský Mikuláš 7x INAK ( 7 prehliadkových 

okruhov – 12 NAJ historického centra, Jánošíkova cesta, Mikulášski židia, Mikulášski umelci, 

Mikulášske tradície, Prvenstvá mikulášskeho turizmu, Míľniky mikulášskej histórie). 

 

Zásadne inovovať ponuku a  prezentáciu produktového balíka. Spracovanie novej 

prehliadkovej trasy. 

 

a) Príbeh Mikulášskeho divadla - Trasa venovaná 190. výročiu ochotníckeho divadla v L. 

Mikuláši a jeho zakladateľovi G.F. Belopotockému v súlade s Rokom slovenského divadla 

2020. V tejto súvislosti sa budeme podieľať aj na projekte Večerných stried v historickom 

centre – Nechajte sa zlákať „Večery s divadlom“ a letných aktivít s tým istým názvom, ktoré 

budú obsahovať prehliadkovú trasu, absolvovanie exteriérovej výstavy venovanej tejto 

tematike a výstavy divadelných kulís a kostýmov v MJK.  Zabezpečiť cielenú kampaň pre 

školy v rámci edukačnej podpory a školských výletov.  

  

c) Prioritne v tomto roku ponúkať 3 TOP trasy (12 NAJ historického centra, Liptovský 

Mikuláš v učebniciach,  190. výročie slovenského ochotníckeho divadla v LM). 
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2. Sakrálne pamiatky Liptovského Mikuláša - Kostol sv. Mikuláša, Synagóga a Evanjelický 

kostol – turistické prehliadky počas 3 letných mesiacov prostredníctvom audiosprievodcov 

a informačných letákov. V Kostole sv. Mikuláša vrátane personálneho zabezpečenia. V roku 

2020 pokračovať v súčasnom rozsahu, organové koncerty v danom období v Evanjelickom 

kostole prípadne Kostole sv. Mikuláša. 

3. Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi – Dobrodružstvá s Mikulášom aktualizácia 

a inovácia balíka podľa aktuálnej ponuky produktov v meste, tvorba nových suvenírov pre deti 

(mikulášske papierové čiapky). 

4. Lesopark Háj Nicovô – prezentácie:  Vojenská história, Príroda, Trasy mikulášskych 

olympionikov na informačných tabuliach, v mobilnej aplikácii vrátane audiosprievodcov, 

vydanie  jednoduchého letáku s mapou a ponukou lokality. 

5. Programy na mieru pre 4 cieľové skupiny (aktualizácia, doplnenie o novinky roka) 

 

Ciele a výstupy: 

 

Cieľ 

Merateľný 

ukazovateľ 

Východisko-

vý údaj rok 

2019 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2020 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2021 

Cieľová 

hodnota 

v roku 2022 

Podporiť 

atraktívnosť 

mesta 

vytvorením 

zaujímavého 

produktu 

Prezentácia nových 

prehliadkových 

okruhov v meste: 

1.  

Príbeh 

mikulášskeho 

divadla -190. 

výročie slovenského 

ochotníckeho 

divadla  

Pokračovanie v 

realizovaných 

produktoch: 

 

1.Liptovský Mikuláš 

7x INAK –

sprievodcovské 

služby 

 

2. Sakrálne pamiatky 

LM 

 

3.Produktový balík 

„Liptovský Mikuláš 

pre rodiny s deťmi“ 

 

 

      

 

  0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

          1 

 

1 

      

 

    

 

 1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

         1 

 

1 

      

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

          1 

 

1 

      

 

 

 

     1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

          1 

 

1 
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Spolupráca s OOCR Región Liptov 

Medzi ICM a OOCR Liptov je pre rok 2020 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 

 

 

 

 

 

 

 

5.Lesopark Háj 

Nicovô 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Podporiť 

atraktívnosť 

mesta 

prostredníctv

om 

tematických 

prehliadok 

so 

sprievodcom 

Pravidelná 

sprievodcovská 

služba v mesiacoch  

júl-august  

(prehliadkový 

okruh mestom) 

Periodicita: mesačne 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ 
Merateľný 

ukazovateľ 

Východiskový 

údaj rok 2019 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2020 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2021 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2022 

Zabezpečiť 

aktívnu 

prezentáciu 

a propagáciu 

mesta v rámci 

regiónu 

Spolupráca s OOCR - 

tvorba turistických 

informačných databáz 

za mesto a okolie. 

Analýzy a štatistiky, 

mediálny servis, tvorba 

spoločnej ponuky 

podujatí, tvorba PM, 

marketingové kampane 

celoročne celoročne celoročne celoročne 

 

 

Program 2: Doplnkové služby cestovného ruchu 

                    (vedľajšia hospodárska činnosť ) 

 

Zámer programu: Poskytnutie možnosti klientom využiť platené doplnkové služby a zároveň 

zabezpečenie časti finančných výnosov organizácie 

Rozpočet programu:        

 

 

 

 

 

Komentár k programu: ICM poskytuje platené doplnkové služby v oblastiach: 

• 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   

 

C/ Financovanie 

BOZP a sociálny fond 

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

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

ktorého súčasťou je aj Bezpečnostná smernica. 

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 65/46úES (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. 

 

rok  

 

2019 

 

2020 

€ 94 973 95 634 
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Sociálny fond 

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

z predchádzajúcich  rokov. Sociálny fond sa používa na krytie 11% ceny stravného lístka (4 € / 1 ks). 

Stav sociálneho fondu k 31.12. 2019 bol vo výške 784,37 €. 

  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. Viaczdrojové financovanie prevádzkových nákladov je naplánované aj v roku 2020.  

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

z vlastnej komerčnej činnosti. 

Štruktúra výdavkov hlavnej a vedľajšej hospodárskej činnosti:  

HLAVNÁ ČINNOSŤ Upravený Návrh Návrh Návrh 

  rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu 

Druh nákladov / výnosov 2019 v € 2020 v € 2021 v € 2022 v € 

NÁKLADY 187 372 198 439 198 439 198 439 

z toho prevádzkové náklady 182 372 193 439 193 439 193 439 

50 Spotrebované nákupy 25 804 25 804 25 804 25 804 

501 Spotreba materiálu 9 680 9 680 9 680 9 680 

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

501/0 Kancelársky materiál 1 630 1 630 1 630 1 630 

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

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

502 Spotreba energie 16 124 16 124 16 124 16 124 

502/0 Elektrická energia 3 800 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 34 658 37 528 37 528 37 528 

511 Oprava a údržba 200 200 200 200 

512 Cestovné 800 800 800 800 

513 Reprezentačný fond 280 280 280 280 

518 Ostatné služby 33 378 36 248 36 248 36 248 

518/0 Ochrana objektov 670 670 670 670 

518/1 AiCES 200 200 200 200 

518/2 Výkony spojov 12 654 12 644 12 644 12 644 

           z toho wifi 6174 6174 6174 6174 

518/3 PZP 100 100 100 100 

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 300 300 300 300 
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servis Synergon 200eur/1mesiac 0 2880 2880 2880 

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

52 Osobné náklady 121 786 129 973 129 973 129 973 

521 Mzdy 87 007 93 029 93 029 93 029 

524 Náklady na soc. poistenie 30 409 32 514 32 514 32 514 

527 Zákonné sociálne náklady 4 370 4 430 4 430 4 430 

527/1 Povinný prídel do SF 870 930 930 930 

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

54 Ostatné náklady  480 490 490 490 

548 Iné ostatné náklady 480 490 490 490 

548/0 Poistenie majetku 80 90 80 80 

548/1 Poplatky banke 260 260 260 260 

548/2 Ost. náklady 140 140 140 140 

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

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

VÝNOSY 187 372 198 439 198 439 198 439 

691 Príspevok zriaďovateľa 146 728 157 795 157 795 157 795 

       z toho : - na krytie prevádz. nákladov a edičnú  

                      činnosť a propagáciu 146 728 157 795 157 795 157 795 

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

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

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 

 

 

VEDĽAJŠIA HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ Schválený rozpočet Návrh rozpočtu 

Druh nákladov/výnosov na rok 2019 na rok 2020 

NÁKLADY 94 973 95 634 

50 Spotrebované nákupy 13 240 13 240 

501 Spotreba materiálu 440 440 

501/1 Všeobecný materiál 100 100 

501/0 Kancelársky materiál 340 340 

501/4 Knihy a časopisy 0 0 

504 Predaný tovar 12 800 12 800 

51 Služby 961 961 

512 Cestovné 50 50 

511 Oprava a údržba 50 50 

518 Ostatné služby 861 861 

518/0 Ochrana objektov 170 170 

518/2 Výkony spojov telefón, fax 200 200 

518/6 Poštovné 50 50 

538/8 Odvoz odpadov 41 41 

518/9 Údržba software 400 400 

52 Osobné náklady 15 085 15 687 

521 Mzdové náklady 10 640 11 078 
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524 Náklady na soc. poistenie 3 719 3 872 

527 Zákonné sociálne náklady 726 737 

527/1 Povinný prídel do SF 106 111 

527/2 Náklady na stravné 620 620 

54 Ostatné náklady 420 479 

549 Iné ostatné náklady 420 479 

548/0 Poistenie majetku 300 359 

548/13 Poplatky banke 120 120 

55  Odpisy a Rezervy 130 130 

552 Tvorba zákonných rezerv 130 130 

568 Nákup valút 65 137 65 137 

VÝNOSY 94 973 95 634 

60 Tržby za vl. výkony a za tovar 27 600 28 261 

602 Tržby z predaja služieb 7 400 7 400 

602/0 Reklamné služby, inzercia 1 500 1 500 

602/1Servisné služby 5 900 5 900 

sprostredkovanie poistenia na hory 100 100 

kopírovanie, skenovanie 250 250 

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

Liptov Region Card Klaster Liptov 150 150 

sprievodcovská činnosť 2 400 2 400 

604 Tržby za predaný tovar 20 200 20 861 

648 kredit. úrok 4 4 

652 zúčt. zákonných rezerv 133 133 

66 Ostatné výnosy 67 236 67 236 

668 Predaj valút 67 236 67 236 

Výsledok hospodárenia 0 0 

 

 

Zoznam použitých skratiek: 

AiCES - Asociácia informačných centier Slovenska, CR - Cestovný ruch, 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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