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NÁVRH NA UZNESENIE  
M E ST SK ÉH O Z AST U PI T EĽ ST V A  

zo dňa   2.6. 2022          číslo           /2022     

 

K bodu: Výsledky hospodárenia INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský   

             Mikuláš – príspevkovej organizácie  za rok 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 

 

a) Organizácia priniesla viacero noviniek v oblasti tvorby produktov a marketingovej 

komunikácie 

• nový E-shop Informačného centra www.visitmikulas.sk 

• nová turistická mapa mesta 

• nové suveníry 

• nová štruktúra a obsah turistickej ponuky na oficiálnej web stránke mesta – sekcia 

„Návštevník“ v 2 cudzojazyčných verziách  

• nové citylighty 

• nová prehliadková trasa „Po stopách štúrovcov“ 

• 3 on-line prehliadkové trasy mestom  

http://www.visitmikulas.sk/


b) Inovácie produktových balíkov  

• Sakrálne pamiatky mesta 

• Lesopark Háj Nicovô 

• Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi – Dobrodružstvá s Mikulášom 

• 12 NAJ historického centra 

• Príbeh mesta – prehliadková trasa 

 

Finančný rozpočet organizácie: 

Organizácia k 31.12. 2021 dosiahla nasledovné výsledky hospodárenia: 

             Hlavná činnosť - HČ                                                    

             Výnosy:         185 024,38 €  

z toho:                

      -      dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing 138 825,80 €                                              

      -      výnosy  z kapitálových transferov            3 444 €        

      -      účelový finančný príspevok z OOCR (informačný servis)                            36 000,00 €   

      -  výnosy z OOCR na zabezpečenie sprievodcovskej služby        2 603,- € 

      - finančný príspevok z ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta      4 151,58 € 

                  

             Náklady:                                        185 024,38 € 

   z toho: 

       -    prevádzkové náklady                                175 580,38 € 

       -    náklady na marketing                                                     6 000 € 

       -    odpisy hmotného investičného majetku                                                    3 444 € 

            Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti – vyrovnaný rozpočet                            0,00 €                                             

 

            Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ 

            Výnosy:                     85 878,63 € 

            Náklady:         85 865,46 € 

            Výsledok hospodárenia z vedľajšej hospodárskej činnosti pred zdanením          13,17 €                                           

 

c) berie na vedomie 

výsledok hospodárenia INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš –                                                                                      

príspevkovej organizácie za rok 2021 

 

                                                                                             Ing. Ján Blcháč, PhD. 

                                                                                                              primátor mesta 

   

                                                                      Dátum podpisu uznesenia:       



Dôvodová správa 

 

Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – INFORMAČNÉ CENTRUM 

mesta Liptovský Mikuláš za rok 2021 

 

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, hlavné úlohy  

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. Zabezpečuje informačný servis služieb cestovného 

ruchu smerom k návštevníkom mesta a  miestnemu obyvateľstvu, marketing a komunikáciu 

mesta v oblasti cestovného ruchu, tvorbu a realizáciu vlastných produktov a  komerčné 

doplnkové služby. 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 výkonnou zložkou mesta 

v zabezpečovaní aktivít vyplývajúcich z členstva v regionálnych organizáciách, a pri spolupráci 

s KOCR - Žilinský turistický kraj.        

2. Organizačná štruktúra, prevádzková doba  

V organizácii pracovalo 6 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere (riaditeľka, ekonómka, 4 

samostatní odborní referenti). Jeden pracovník bol v období 1-4/2021 zamestnaný na základe 

§54 Zákona o zamestnanosti z ÚPSVaR.. Na zabezpečenie sprievodcovských služieb pracoval 

externe pre ICM 1 pracovník na základe dohody o vykonaní práce. 4 stáli zamestnanci – SOR 

majú uzatvorené dohody o pracovnej činnosti na upratovanie priestorov ICM po pracovnej dobe. 

Priemerná mzda za rok 2021 bola vo výške 1 220,- €. Ročné rozpočtové výdavky na mzdy 92391 

€. Vlastné príjmy na 1 zamestnanca 2358 € ročne Spolu: 14150 €. 

Prevádzková doba organizácie: 

Počas letnej turistickej sezóny bola prevádzka organizácie 7 dní v týždni, v ostatných mesiacoch 

6 dní v týždni, 8-9 hodín denne. Prehľad prevádzkovej doby:  
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Dátum Pondelok - Piatok Sobota Nedeľa 

1.09.-30.06. 
 

09.00 - 17.00 
09.00 - 17.00 zatvorené 

01.07.-31.8. 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 

 

3. Rozpočet počas rozpočtového provizória (výdavky, príjmy), úlohy  a opatrenia 

vedenia organizácie 

Vzhľadom k rozpočtovému provizóriu sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2020    

a dodržiavali sme súvisiace pravidlá rozpočtového hospodárenia.  Celkové výnosy aj náklady 

v HČ boli vo výške 185 024 €, čo je oproti roku 2020 nižšie o 7% t. j. 13 415 €, pričom úspora 

samotného príspevku zriaďovateľa je vo výške 18 970 €. 

Opatrenia: Využili sme dostupné finančné refundácie od štátu na nájomné (7622 €)  

a získali sme od Ministerstva dopravy a výstavby SR príspevok na podporu cestovného ruchu 

pre turistické informačné centrá (6510,73 €). 

V čase povinne uzatvorenej prevádzky sme využili možnosť poskytovať komerčné služby 

formou „výdajného okienka“ a príjmy sme kompenzovali tiež spustením nového e-shopu. 

 

Viaczdrojové financovanie hlavnej činnosti v roku 2021: 

príspevok zriaďovateľa, príspevok Oblastnej organizácie cestovného ruchu  REGION LIPTOV 

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

príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu vytvárania pracovných miest 

u verejných zamestnávateľov, výnosy z VHČ, finančná pomoc MINDOP SR pre turistické 

informačné centrá. 

Schválený rozpočet  

na rok 2020 v € 

 

Plnenie rozpočtu 

k  31.12.2020 v €  

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2021 

v rozpočtovom provizóriu v € 

% plnenia 

198 439 193 855 185 024 93,23 % 

 

4. Dotácia od zriaďovateľa a jej použitie 

V roku 2021 bola poskytnutá dotácia od zriaďovateľa vo výške 138 825,80 € , čo predstavuje 88 

% oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. Dotácia bola použitá na krytie bežných 

prevádzkových nákladov na zabezpečenie úloh hlavnej  činnosti  

5. Doplnkové zdroje a účel ich použitia 

• OOCR REGIÓN LIPTOV: 36 000 € na dofinancovanie bežných nákladov na prevádzku ICM 

• Príspevok ÚPSVaR vo výške 4 151,58 € na financovanie 95 % ceny práce zamestnanca 

pracujúceho na základe § 54 Zákona o zamestnanosti 
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• Štátna dotácia cez OOCR vo výške 6186 € – marketing. 

     V tejto sume je zabezpečená tvorba produktu sakrálne pamiatky a turistická mapa L. Mikuláša,  

     citylighty v historickom centre a preklady textov na web stránku do EN a PL jazyka.  

         6.    Rozpočtové zmeny  

  K úpravám rozpočtu k 31.12. 2021 nedošlo z dôvodu hospodárenia v rozpočtovom 

provizóriu. Preto je v tabuľkovej časti vykázané aj prekročenie rozpočtu na položkách ostatné 

služby, BOZP a PZS a poistenie majetku v HČ a na položkách všeobecný materiál, poštovné 

a údržba softvéru vo VHČ (spustenie e-shopu). 

7. Dosiahnuté výsledky hospodárenia  z hlavnej a vedľajšej hospodárskej činnosti 

a plnenie rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti 

a) Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti je vyrovnaný rozpočet vo výške  

185 024 € v nákladovej aj výnosovej časti 

b) Výsledok hospodárenia vo VHČ k 31.12. 2021 je zisk vo výške  13,17 €. 

Výsledky hospodárenia z HČ a VHČ - tabuľková časť 

Hlavná činnosť Schválený Plnenie 
rozpočtu v 

rozpočtovom 
provizóriu k 

31.12. 2021 v € 

  

  rozpočet na % 

Druh nákladov / výnosov rok 2020 v €   

NÁKLADY 198 439 185 024 93% 

z toho prevádzkové náklady 193 439 179 024 93% 

50 Spotrebované nákupy 25 804 23 824 92% 

501 Spotreba materiálu 9 680 10 569 109% 

501/1 Všeobecný materiál 3 000 3 092 103% 

501/0 Kancelársky materiál 1 630 1 477 91% 

501/2 Marketing 5 000 5 000 100% 

501/2 Marketing LTS  z OOCR   1 000   

501/4 Knihy, časopisy, noviny 50                           0  

502 Spotreba energie 16 124 13 255 82% 

502/0 Elektrická energia 3 800 988 26% 

502/1 Voda, servisné poplatky 11 124 11 331 102% 

502/0 Klimatizácia 1 200 936 78% 

51 Služby 37 528 22 404 60% 

511 Oprava a údržba 200 357 179% 

512 Cestovné 800 18 2% 

513 Reprezentačný fond 280 218 78% 
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518 Ostatné služby 36 248 21 811 60% 

518/0 Ochrana objektov 670 715 107% 

518/1 AiCES 200 200 100% 

518/2 Výkony spojov 12 644 7 788 62% 

z toho wi-fi 9 480 5 976 63% 

z toho mobilná aplikácia (cloud.sl.) 936                            0   

518/3 PZS,BOZP 100 238 238% 

518/4 Správne poplatky 105 60 57% 

518/5 Ost. služby, archiv., správa reg.       
            všeob.služby, parkovné 150 1469 979% 

518/6 Poštovné 50 6 12% 

518/7 Školenia, kurzy, semináre 500 0  

538/8 Odvoz odpadov 109 138 127% 

518/9 Údržba software 300 279 93% 

518/91 Servis Synergon  2880 0  

518/10 Nájomné  18 540 10 918 59% 

52 Osobné náklady 129 973 133 908 103% 

521 Mzdy 93 029 92 391 99% 

521 Mzdy LTS  z OOCR   1 188   

521 Mzdy z ÚPSVaR   3 074   

524 Náklady na soc. poistenie 32 514 32 272 99% 

524 Náklady na soc. poistenie - OOCR   415   

524 Náklady na soc. poistenie - ÚPSVaR   1 078   

527 Zákonné sociálne náklady 4 430 3 490 79% 

527/1 Povinný prídel do SF 930 816 88% 

527/2 Náklady na stravné 3 500 2 174 62% 

527/3 Ochran.prostr. pre zamestnancov    500   

54 Ostatné náklady  490 1444 295% 

548/0 Poistenie majetku 90 1074 1193% 

548/1 Poplatky banke 260 286 110% 

548/2 Ost. náklady 140 84 60% 

55 Odpisy a rezervy 4 644 3 444 74% 

551 Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku 4 644 3 444 74% 

        

VÝNOSY 198 439 185 024 93% 

691 Príspevok zriaďovateľa 157 795 138 825 88% 

       z toho : - na krytie prevádz. nákladov  157 795 138 825 88% 

692 Výnosy z kapitálových transferov 4 644 3 444 74% 
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602 Zabezpečenie turistických prehliadok počas 
LTS – Sakrálne pamiatky mesta (OOCR)   2 603   

697 Účelový finančný príspevok (OOCR) 36 000 36 000 100% 

693 Výnosy samosprávy z bež.transferov (ÚPSVaR)   4152   

Výsledok hospodárenia 0 0   

 

Vedľajšia hospodárska činnosť 
Schválený 
rozpočet 

Plnenie 
rozpočtu v 

rozpočtovom 
provizóriu k 

31.12. 2021 v € 

  

Druh nákladov/výnosov na rok 2020 % 

NÁKLADY 94 973 85 865 90% 

50 Spotrebované nákupy 13 240 31 689 239% 

501 Spotreba materiálu 440 3612 821% 

501/1 Všeobecný materiál 100 2534 2534% 

501/0 Kancelársky materiál 340 258 76% 

501/2 e-shop, zriadenie, školenia   820   

504 Predaný tovar 12 800 28 077 219% 

51 Služby 961 1558 162% 

512 Cestovné 50 0    

511 Oprava a údržba 50 105 210% 

518 Ostatné služby 861 1453 169% 

518/0 Ochrana objektov 170 100 59% 

518/2 Telekomunikačné služby  200 91 46% 

518/6 Poštovné, e-shop 50 153 306% 

538/8 Odvoz odpadov 41 24 59% 

518/9 Údržba software, zmenáreň, e-shop, registr. 
pokladňa 

400 1085 271% 

52 Osobné náklady 15 085 19 574 130% 

521 Mzdové náklady 10 640 14 150 133% 

524 Náklady na soc. poistenie 3 719 4 928 133% 

527 Zákonné sociálne náklady 726 496 68% 

527/1 Povinný prídel do SF 106 140 132% 

527/2 Náklady na stravné 620 356 57% 

54 Ostatné náklady 420 347 83% 

548 Iné ostatné náklady 420 347 83% 

548/0 Poistenie majetku 300 208 69% 

548/13 Poplatky banke 120 115 96% 

548/14 Iné ost. náklady   24   

55 Odpisy a rezervy 130 337 259% 

552 Tvorba zákonných rezerv 130 337 259% 
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568 Nákup valút 65 137 32 156 49% 

568 Poplatok za používanie POS terminálu   204   

VÝNOSY 94 973 85 878 90% 

60 Tržby za vl. výkony a za tovar 27 600 45 536 165% 

602 Tržby z predaja služieb 7 400 5 531 75% 

602/0 Reklamné služby, inzercia 1 500 2 522 168% 

602/1Servisné služby 5 900 3 009 51% 

sprostredkovanie poistenia na hory 100 42 42% 

kopírovanie, skenovanie 250 425 170% 

provízia z predaja vstupeniek 3 000 943 31% 

Liptov Region Card  150 70 47% 

sprievodcovská činnosť 2400 1 529 64% 

604 Tržby za predaný tovar 20200 40005 198% 

648/1 Kredit. úrok 4 1 25% 

648/2 štát. príspevok na podporu cest. ruchu   6511   

652 Zúčt. zák. rezerv 133 414 311% 

66 Ostatné výnosy 67 236 33 416 50% 

668 Predaj valút 67 236 33 416 50% 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 0 13   

 

8. 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 roku 2021 bolo zabezpečené aj 

preškolenie zamestnancov z predpisov BOZP. 

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 

ICM má vypracovaný projekt, ktorého súčasťou je bezpečnostná politika, bezpečnostná smernica, 

analýza rizík.  

Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. má organizácia vypracovanú Smernicu Bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci spoločnosťou Safe & Fire.  

 

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

z predchádzajúcich rokov. Sociálny fond bol použitý na krytie 13,75 % ceny stravného lístka (4 € 

/ 1 ks). Stav sociálneho fondu k 31.12. 2021 je 1153,25 €. 
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9. Finančné zákonné fondy organizácie k 31.12. 2021 

Stav účtu 421 - zákonného rezervného fondu organizácie  vo výške 7 819,89 € bol preúčtovaný 

na základe metodického usmernenia Ministerstva financií č. MF/020324/2020-352 v prospech 

účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorého  zostatok je 33 841,61 

€. 

10. Záväzky a pohľadávky, majetok 

a) aktíva 

Majetok  organizácie v obstarávacej cene k 31.12. 2021 bol vo výške 77 659,74 €  

(20 635,20 € dlhodobý majetok, 22 142,33 € tovar na sklade, 33 768,68 € finančný majetok, 

318,24 € pohľadávky z obchodného styku, 795,29 € položky časového rozlíšenia budúcich 

období). 

b) pasíva 

Vlastné imanie a záväzky organizácie k 31.12. 2021 boli vo výške 59 087,34 €. Z toho krátkodobé 

záväzky organizácie vo výške 21 679,57 € (záväzky voči dodávateľom 11 971,65 € vrátane 

komisionálneho predaja 11 755,61 €, záväzky voči zamestnancom  5 457,86 €, záväzky voči 

inštitúciám soc. a zdrav. zabezpečenia  3 353,10 €, ostatné priame dane 549,09 €, iné záväzky 

347,87 €). 

Dlhodobé záväzky organizácie k 31.12. 2021 sú vo výške 1 153,25 € (sociálny fond). 

Stav účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov je vo výške 33 841,61 € 

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

hospodárenia za minulé obdobia, zostatok zákonného rezervného fondu). 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce je k 31.12. 2021 vo výške 2 062,80 € (zostatková cena 

majetku mesta zvereného do správy ICM), účet 692.  

Organizácia v rámci VHČ vytvorila krátkodobé rezervy na nevyčerpanú dovolenku z roku 2021 

vo výške 336,94 €. 
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ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE v roku 2021 

 

Prevádzka bola z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s Covid 19 a v súlade s platnými 

nariadeniami v SR zatvorená v období 1.1.- 18.4. 2021 a 25.11.-11.12. 2021. V tejto dobe sme 

poskytovali informácie telefonicky, e-mailom a prostredníctvom sociálnych sietí a od 22.2. 

2021 sme v režime „výdajného okienka“  mohli začať poskytovať aj komerčné služby.  

V júni 2021 bol na podporu predaja tovarov spustený nový e-shop.  Od 16.3. 2021 sme 

fungovali aj  ako oficiálne call centrum pre otázky spojené s pandemickými nariadeniami.  

 

Návštevnosť a počet prenocovaní v meste ovplyvnila coronakríza. 

Vybraná daň za ubytovanie v € 2014 - 2021 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Q1 26 742 28 468 30 743 35 762 37 492 42 065 51 955 31 334 

Q2 66 915 57 330 65 845 70 220 75 603 79 497 65 347 11 010 

Q3 28 480 34 088 34 309 28 548 42 104 43 532 18 728 32 812 

Q4 58 847 64 855 77 205 92 580 81 244 97 253 81 872 128 382 

Spolu 180 984 184 741 208 102 227 110 236 443 262 347 217 902 203 538 

Nárast/ 
pokles 

 +2% +12,64% +9,13% +4,12% +10,95% -16,94% - 6,59% 

 

ICM osobne navštívilo cca 37500 klientov, čo je 7% pokles oproti roku 2020. 

 

A/ INFORMAČNÝ SERVIS  

Celoročne sme zabezpečovali spracúvanie a aktualizáciu vlastnej overenej informačnej 

databázy atraktivít, podujatí, služieb a diania v meste a okolí a ich distribúciu širokej verejnosti. 

Informačné databázy sú vytvárané elektronicky v off line verzii v špeciálnom databázovom 

softvéri a on-line verzii na mestskej  web stránke. 

 

Základný rozsah informácií, ktoré ICM poskytuje bezplatne: 

• turistické informácie - mesto Liptovský Mikuláš a región Liptov, vrátane možností 

dopravného spojenia od mestskej až po medzinárodnú dopravu.   
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• informácie o podnikoch a službách v meste aj mimo oblasť CR - obchody, služby, 

banky, zmenárne, inštitúcie štátnej a verejnej správy, aktuálne otázky spojené 

s pandemickými nariadeniami Covid 19 atď. 

 

B/ PRODUKTY A SLUŽBY  

 

1. NOVINKY  

• On-line prehliadkové trasy mestom  

Spracovali sme 3 prehliadkové trasy mestom do online verzie – Príbeh mesta, Jánošíkova cesta 

a Mikulášski židia (ku každej boli vytvorené  google mapy s označením bodov záujmu, popisy 

atraktivít, udalostí, osobností...  a vytvorenie fotogalérie zo súčasnosti aj histórie  v slovenskom, 

anglickom a poľskom jazyku). V online verzii sa môže každý záujemca dozvedieť  základné 

informácie o danej téme a môže prejsť prehliadkovú trasu aj sám osobne s telefónom alebo 

tabletom, alebo len virtuálne „z domu“ a získať aj takto informácie o meste a záujem ho navštíviť.  

o Príbeh mesta https://bit.ly/3m2E4Gd 

o Jánošíkova cesta https://bit.ly/2VVpbdV 

o Mikulášski židia https://bit.ly/2W2DnSu 

 

• E-shop Informačného centra www.visitmikulas.sk 

 

E-shop pod doménou www.visitmikulas.sk je jednou z prvých internetových obchodov 

turistických informačných centier na Slovensku. Vytvorili sme, naplnili a spustili plne funkčný 

https://bit.ly/3m2E4Gd
https://bit.ly/2VVpbdV
https://bit.ly/2W2DnSu
http://www.visitmikulas.sk/
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profesionálny e-shop s rôznymi možnosťami doručenia aj online platieb. Prostredníctvom e-

shopu je možné objednať si aj sprievodcovské služby. Obsahuje tiež blogové články s turistickou 

ponukou mesta a regiónu. E-shop plánujeme ďalej rozširovať o predajný sortiment aj  turistickú 

ponuku.https://bit.ly/3AwTBlv 

 

• Turistická mapa mesta 

Propagačné letáky k našim trvalým produktom 12 NAJ historického centra, Dobrodružstvá 

s Mikulášom a Lesopark Háj Nicovô, sme zlúčili do spoločnej turistickej mapy mesta, ktorá 

ponúka atraktivity  v jednotlivých turistických  lokalitách mesta aj s ich popisom a 

fotodokumentáciou.  Textové informácie sme uviedli oproti pôvodným letákom v skrátenej forme 

a formou odkazov  prostredníctvom QR kódov nasmerovali záujemcov na rozšírenú informáciu 

na webe).   

Mapa bola vydaná v počte 20 tis. ks. SJ 10000, AJ 5000, PJ 5000. Financované zo štátnej dotácie 

vo výške 2630 € (grafika, tlač, preklady). 

 

Obojstranný náhľad na mapu: https://www.mikulas.sk/navstevnik//turisticka-mapa-mesta/ 

 

 

https://bit.ly/3AwTBlv
https://www.mikulas.sk/navstevnik/turisticka-mapa-mesta/
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•  Bedeker Liptov  

Spracovali  sme podklady do nového  Turistického sprievodcu Liptov za Liptovský Mikuláš, 

ktorému je v publikácii venovaný priestor v rozsahu 30 strán  (história a osobnosti, múzeá a 

galérie, legenda Jánošík,  Lesopark Háj Nicovô, Aquapark Tatralandia a ďalšie atraktivity). 

Publikácia bola vydaná v celkovom počte 4200 ks a distribuovaná do obchodnej siete na 

Slovensku a v Čechách. Financovanie zabezpečovala OOCR a vydavateľstvo Dajama. 

https://www.visitmikulas.sk/eshop/turisticky-sprievodca-liptov/p-1319228.xhtml 

  

• Euro Suvenír - bankovka s motívom mapy SR a siete infocentier po celom 

Slovensku 

• Podieľali sme sa na tvorbe 

motívu a predaji novej bankovky 

vydanej pod hlavičkou  Asociácie 

infomačných centier Slovenska. 

Jej vydanie je jednou z aktivít 

k podpore  cestovného ruchu  na 

Slovensku a zároveň cestou 

k získaniu ďalších finančných  

príjmov. 

 

• Vianočná guľa so svätým Mikulášom aj Kostolom sv. Mikuláša. Bol vytvorený návrh aj 

zabezpečená výroba tohto vianočného suveníru určeného na predaj. Použitá bola tiež na 

vianočnú výzdobu na Mestskom úrade, v ICM aj Múzeu Janka Kráľa.  

• Mapa vianočnej výzdoby a špeciálna vianočná ponuka prístupných atraktivít v tomto období 

bola spracovaná ako ponuka pre návštevníkov, hlavne z okolitých stredísk na web stránke a 

sociálnych sieťach a newslettri a mesačníku Mikuláš. 

https://www.visitmikulas.sk/eshop/turisticky-sprievodca-liptov/p-1319228.xhtml
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https://mcusercontent.com/1fca856fab96365c8eb1ca44e/images/3a83e78d-72cc-792a-27ca-

880da157ac1b.png 

  

 

2. INOVÁCIE TRVALÝCH PRODUKTOV 

 

Okrem noviniek sme zabezpečili aktualizáciu a inováciu všetkých pôvodných produktových 

balíkov a prezentovali ich v ponuke mesta. 

 

• SAKRÁLNE PAMIATKY (turistické prehliadky) –  Kostol sv. Mikuláša, Synagóga 

a Evanjelický kostol  

Turistické prehliadky v sakrálnych pamiatkach boli zabezpečené  v spolupráci s miestnymi 

cirkvami a Múzeom Janka Kráľa počas júla a augusta v pondelok-piatok 10.00-12.00 a 13.0-17.00 

hod. https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/sakralne-pamiatky/ 

K prehliadkam boli k dispozícii audiosprievodcovia v 3 jazykoch.   

Personálne sme prevádzku Kostola Sv. Mikuláša zabezpečovali zo strany ICM (2 mesiace 7 hod. 

denne), ostatné pamiatky personálne zabezpečovali ich správcovia.  

V spolupráci s Evanjelickou cirkvou boli opätovne aj v tomto roku organizované ORGANOVÉ 

POLHODINKY v Evanjelickom kostole každý utorok o 16.00. https://www.mikulas.sk/kalendar-

podujati/?event=8591 

 

 

 

https://mcusercontent.com/1fca856fab96365c8eb1ca44e/images/3a83e78d-72cc-792a-27ca-880da157ac1b.png
https://mcusercontent.com/1fca856fab96365c8eb1ca44e/images/3a83e78d-72cc-792a-27ca-880da157ac1b.png
https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/sakralne-pamiatky/
https://www.mikulas.sk/kalendar-podujati/?event=8591
https://www.mikulas.sk/kalendar-podujati/?event=8591
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Vývoj návštevnosti sakrálnych pamiatok za roky 2016-2021 
 

SAKRÁLNE PAMIATKY Liptovského Mikuláša  Návštevnosť 

SP spolu 

Nárast/

pokles 

ROK KOSTOL SV. 

MIKULÁŠA 
SYNAGÓGA 

EVANJELICKÝ 

KOSTOL 

  

 NA AS NA AS NA AS      % 

2016 (1.7.-31.8) 4285 x 2994 0 NES 0 7279 9

,

8

5 

2017 (1.7.-31.8) 3159 x 3403 x  NES 0 6562   -9,85 

2018 (15.6.-14.9.) 3505 x 4730 x 2083 x 10318 +57,23 

2019 (14.6.-13.9.)  7722 x 4768 x 1903 x 14393 +39,49 

2020 (1.7.-31.8.) 3637 x 2626 x 757 x 7020  - 51,22 

2021 (1.7.-31.8.) 3327 x 2547 x 1198 x 7072    +0,7 

NA - návštevnosť   AS - audiosprievodca   NES - nesledované  SP – sakrálne pamiatky 

• Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi – Dobrodružstvá s Mikulášom  

Aktuálna ponuka 14 produktov v meste: https://bit.ly/3kfjIHg 

• 12 NAJ historického centra 

prezentuje najväčšie turistické atraktivity historického centra, múzeá, galérie, sakrálne pamiatky 

https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/12-naj-historickeho-centra/ 

• Lesopark Háj Nicovô  

Okrem pravidelnej aktualizácie spolupracujeme v súčasnosti s mestom  na obnove informačných 

tabúľ k náučným chodníkom Vojenská história, Príroda, Trasy mikulášskych olympionikov.  

https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/lesopark-haj-nicovo/. 

• Programy na mieru pre rôzne cieľové skupiny  

Programy na mieru  -  jednotlivé skupiny si môžu podľa typu atraktivity a obdobia zvoliť vlastný 

program z databázy všetkých možností v meste https://www.mikulas.sk/navstevnik/planovanie-

vyletu/, alebo si vybrať z už spracovaných programov: 

Seniori: https://www.mikulas.sk/navstevnik/blog/preco_seniori_cestuju_do_lm/ 

Športovci: https://www.mikulas.sk/navstevnik/blog/sportuj-v-meste-olympijskych-vitazov/ 

Rodiny s deťmi: https://www.mikulas.sk/navstevnik/blog/pre-rodiny-s-detmi/ 

Študenti: https://www.mikulas.sk/navstevnik/blog/liptovsky-mikulas-v-ucebniciach 

 

 

https://bit.ly/3kfjIHg
https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/12-naj-historickeho-centra/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/lesopark-haj-nicovo/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/planovanie-vyletu/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/planovanie-vyletu/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/blog/preco_seniori_cestuju_do_lm/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/blog/sportuj-v-meste-olympijskych-vitazov/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/blog/pre-rodiny-s-detmi/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/blog/liptovsky-mikulas-v-ucebniciach
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• Sprievodcovské služby  

 

Celoročne bolo zabezpečených  41 turistických prehliadok historického centra so sprievodcom 

pre 752 osôb. 

Z toho: 

- 26 pravidelných prehliadok v júli a auguste (každý pondelok, streda, piatok o 10.0 hod). 

pre 246 osôb, 

- 15 prehliadok na objednávku (priebežne počas roka) pre 253 osôb. 

https://www.mikulas.sk/navstevnik/sprievodcovske-sluzby/ 

 

Pre študentov sme v jeseni vytvorili špeciálnu prehliadkovú trasu „ Po stopách štúrovcov“. 

Neponúkali sme ju však zatiaľ z dôvodov pandemickej situácie. 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.mikulas.sk/navstevnik/sprievodcovske-sluzby/
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Ciele a výstupy: 

 

 
C/ MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 
Posledné roky sme sa z  dôvodov environmentálnej zodpovednosti, šetrenia finančných 

prostriedkov a aj vzhľadom k pandemickej situácii zameriavali v komunikácii turistickej ponuky 

mesta prioritne na online priestor. Printové materiály sme znížili na minimum a v tomto trende 

plánujeme naďalej aj pokračovať. 

 

Potenciál, ktorý mesto v oblasti CR ponúka, sme aktuálne zaradili v komunikácii na trhu CR  

lokalitne, podľa cieľovej skupiny a typu aktivít.  

a) Hlavné lokality: 

• Historické centrum - 12 NAJ historického centra (múzeá, galérie, sakrálne pamiatky), 

prehliadkové  trasy so sprievodcom,  podujatia. 

 
Cieľ 

Merateľný ukazovateľ 
Východis-
kový údaj 
rok 2020 

Dosiahnutá 
hodnota 
k 31.12.2021 

%plnenia 

Podporiť 

atraktívnosť mesta 

vytvorením 

zaujímavého 

produktu 

Prezentácia nových 

prehliadkových okruhov 

v meste: 

1. Po stopách štúrovcov 

Pokračovanie 

v realizovaných  

produktoch: 

2. Sakrálne pamiatky LM 

3. Produktový balík 

„Liptovský Mikuláš pre 

rodiny s deťmi“ 

5. Lesopark Háj Nicovô 

 

 

    0 

                

 

               1 

           

1 

 

1 

 

 

1 

                   

 

                   1 

           

1 

 

1 

 

 

        100% 

     

 

        100% 

           

100% 

 

100% 

Podporiť 

atraktívnosť mesta 

prostredníctvom 

tematických 

prehliadok so 

sprievodcom 

Pravidelná sprievodcovská 

služba júl-august (prehliad-

kový okruh mestom) 

Periodicita: 

týždenne 

 

 

              1 

 

 

1 

 

 

100% 
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• Lesopark Háj Nicovô - náučné chodníky Vojenská história a Príroda a krajina okolo nás, 

bežecké trasy mikulášskych olympionikov, vyhliadkový bod. 

• Areál vodného slalomu s ponukou atraktivít (rafting, wakeboarding, minigolf, paintball...) 

• Komplex areálu Aquaparku Tatralandia s kontaktnou ZOO, veterným tunelom 

Hurricane factory, športovo-kultúrnou halou Liptov Aréna s Kryo Centrom Liptov a Letný 

park Maladinovo NA LÚKE. 

b) Cieľové skupiny: Rodiny s deťmi, Žiaci a  študenti, Seniori, Športovci 

c) Typ atraktivity: Spoznávanie mesta so sprievodcom, Múzeá/Galérie/Pamiatky, 

Dobrodružstvo/Fun/Adrenalín, Turistika a cykloturistika, Športové aktivity, Wellness 

a relax, Podujatia. 

 

1. Online komunikácia   

 

• Oficiálna web prezentácia mesta v CR 

Prezentácia ponuky CR na web stránke mesta je  neustále aktualizovaná a dopĺňaná 

o novinky. Začiatkom roka sme zároveň kompletne prepracovali dve cudzojazyčné verzie 

(anglická, poľská). https://www.mikulas.sk/en/visitor, https://www.mikulas.sk/pl/gosc 

Hlavné sekcie webovej prezentácie:  

a) NÁVŠTEVNÍK -  turistická ponuka mesta  https://www.mikulas.sk/navstevnik/ 

b) INFORMAČNÉ CENTRUM -  ponuka služieb organizácie 

https://www.mikulas.sk/navstevnik/informacne-centrum-mesta/ 

c) BLOG - turistická ponuka mesta prostredníctvom blogových článkov 

d) Správa databáz v ďalších sekciách (Mesto, Samospráva, Občan), a to organizácie 

a inštitúcie mesta, kultúra a voľný čas, športové inštitúcie, školstvo, zdravotníctvo, atď.  

e) E - shop - predaj suvenírov, knižných publikácií a sprievodcovských služieb 

www.visitmikulas.sk 

f) Spolupráca s partnerskými web stránkami – zverejňovanie a odkazy na ponuku 

mesta - 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.  

g) CENTRÁLNY KALENDÁR PODUJATÍ - prezentuje celoročne všetky podujatia v meste. 

Distribuovaný je prostredníctvom mestskej a partnerských web stránok, sociálnych sietí, 

newslettrov a mesačníka Mikuláš. Vzhľadom k pandemickej situácii bolo v roku 2021 

publikovaných 266 podujatí, vrátane výstav. https://www.mikulas.sk/kalendar-podujati 

 

https://www.mikulas.sk/en/visitor
https://www.mikulas.sk/pl/gosc
https://www.mikulas.sk/navstevnik/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/informacne-centrum-mesta/
http://www.visitmikulas.sk/
http://www.visitliptov.sk/
http://www.slovakia.travel/
http://www.infoslovak.sk/
http://www.zilinskyturistickykraj.sk/
https://www.mikulas.sk/kalendar-podujati
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• Sociálne siete, Youtube,  newslettre, infokiosk 

a) Facebook -  https://www.facebook.com/mikulas.travel  boli prezentované informácie 

o novinkách v meste a okolí, aktuálnych podujatiach. TOP ponuka mesta je prezentovaná 

aj na FB stránke regiónu Liptov – OOCR, KOCR Žilina a facebook  AiCES.  

b) Instagram - https://www.instagram.com/liptovskymikulas.travel/ 

c) Newsletter ICM - elektronický spravodaj bol distribuovaný 12x https://bit.ly/3gq2GFp 

d) Newsletter OOCR – 1x v prvom polroku https://bit.ly/3xKGhIw 

e) Youtube ICM - turistické videospoty mesta  

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

 

• SMART CITY 

Aktuálny stav: 

a) BEZPLATNÉ WIFI ZÓNY – ICM prevádzkuje bezplatnú  wifi zónu v historickom centre na 

Námestí osloboditeľov a v priestoroch ICM.  

b) Mobilné aplikácie - Prezentácia ponuky mesta v  aplikácii Liptov (spravované   

OOCR Liptov)  a NorthSlovakia (spravované ŽTK)  prezentácia turistickej ponuky mesta.  

2. Citylighty v historickom centre a RGB Liptov 

a) V súvislosti s vydaním turistickej mapy sme zmenili aj prezentáciu na citylightoch 

v historickom centre. S novou mapou boli zhotovené 2 CL a 9 ks so stálou ponukou 

bolo aktualizovaných a vymenených. 

 

https://www.facebook.com/mikulas.travel
https://www.instagram.com/liptovskymikulas.travel/
https://bit.ly/3gq2GFp
https://bit.ly/3xKGhIw


 21 

 

b) Pred RGB Liptov bol bezplatne v rámci barterovej 

spolupráce umiestnený citylight s motívom a atraktivitami 

historického centra vo veľkosti 1150x1710mm – celoročne.  

4.  Tvorba ďalších prezentácií ponuky CR: 

 Spolupráca s rakúskou CK Eurotours Kitzbühel – spracovanie 

fotografií do prezentácie mesta pre potenciálnych klientov CK. 

 

Rozpočet prvku:  

                    rok Východiskový údaj rok 

2020 

Dosiahnutá hodnota 

k 31.12.2021 

%plnenia 

Výnosy z rozpočtu OOCR  

v € 
5000 5 000 100 % 

Výnosy zo štátnej dotácie  11300 6186 100% 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 

Východis-

kový údaj 

rok 2020 

Dosiahnutá 

hodnota 

k 31.12.2021 

% 

plnenia 

Zabezpečiť aktívnu 

prezentáciu ponuky 

CR a budovať atrak-

tívny imidž mesta 

Počet vydaných 

propagačných materiálov 
86 tis. 20 tis. 23,3%  

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 

 

                   

1 

           

            

1 

 

 

               1 

 

12 

 

    

                  

1 

     

        

1 

         

 

             1 

 

                 12      

 

   

          

100%     

 

 

100% 

 

        

     100% 

 

     100%       

        

http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
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- newsletter OOCR  

prezentácia mesta 

Periodicita: štvrťročne 

               1                  1    25%  

Poskytnúť viac  

informácií 

prostredníctvom 

mobilných aplikácií 

Mobilné aplikácie Liptov a 

Northslovakia 

Periodicita: denne 

 

1 

        

         1 

       

1 

Predĺžiť pobyt 

návštevníkov 

v meste  

Tvorba pobytových 

programov – v meste, pre 

cieľové skupiny 

Periodicita: ročne 

4 4 100% 

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 12 100% 

Zabezpečiť 

propagáciu 

kultúrnych 

a športových 

podujatí a zvýšiť ich 

návštevnosť 

Kultúrne a šport. podujatia 

spracúvanie a distribúcia 

kalendárov podujatí v meste  

Periodicita:  

denne (web) 

ročne(newsletter ICM) 

polročne (newsletter OOCR) 

mesačne (spravodaj) 

ročne (partneri) 

 

 

                

                 

 1                 

12 

2 

1               

               1 

 

 

 

 

1 

12 

1 

1 

1 

 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

Spolupráca s OOCR Región Liptov 

ICM a OOCR REGION LIPTOV uzatvorili pre rok 2021 zmluvnú spoluprácu v hodnote 36 000 

€, v rámci ktorej sú realizované aktivity:  

• 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, 

• aktualizáciu a správu domovských webových stránok ICM a facebookového profilu, 

• zasielanie newsletterov o činnosti destinácie (1x mesačne),  

• prípravu kalendára podujatí v regióne, 
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• distribúciu propagačných materiálov klientom.   

Ďalšie aktivity v spolupráci s OOCR: 

• 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. 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. 

 

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 

Východis-

kový údaj 

rok 2020 

Dosiahnutá 

hodnota 

k 31.12.2021 

% plnenia 

Zabezpečiť 

aktívnu 

prezentáciu 

a propagáciu 

mesta v rámci 

regiónu 

Spolupráca s OOCR - 

tvorba turistických 

databáz za mesto 

a okolie. Analýzy 

a štatistiky, mediálny 

servis, tvorba ponuky 

podujatí, tvorba PM, 

market. kampane 

celoročne celoročne 100% 

 

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  2020 – 
schválený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2021 

(výnosy) 

% 
plnenie 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12. 2021 

(náklady) 

% 
plnenie 

€ 94 973 85 878 90 % 85 865 90 % 
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Hospodársky výsledok VHČ za rok 2021 je zisk vo výške 13,17 €. 

Výnosy vedľajšej hospodárskej činnosti (VHČ) boli použité na krytie prevádzkových 

nákladov VHČ v súvislosti so zabezpečením komerčných služieb VHČ. 

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

• inzertná služba • platená inzercia pre podnikateľské subjekty na www.mikulas.sk a 

www.mikulas.travel • zmenáreň • sprievodcovská služba •  obchodná činnosť   • poistenie 

záchrany v horách • predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové  podujatia • propagácia a 

predaj Liptov Region Card • kopírovanie a skenovanie •  predaj cestovných lístkov LEOexpress, 

RegioJet a FLIXbus  

                                                                                                             
Zoznam použitých skratiek: 

AiCES - Asociácia informačných centier Slovenska, BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci , CR - Cestovný ruch, HČ - Hlavná činnosť,  ICM - INFORMAČNÉ CENTRUM mesta, KOCR 

ŽTK - Krajská organizácia cestovného ruchu - Žilinský turistický kraj, LRC - Liptov Region Card, 

LTS – letná turistická sezóna, MINDOP - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, OOCR - Oblastná 

organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV,  PM - Propagačný materiál, PZS – pracovná 

zdravotná služba, ÚPSVaR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, VHČ - Vedľajšia 

hospodárska činnosť. 

 

 

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