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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 21.11. 2022 číslo /2022

K bodu: Návrh rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský
Mikuláš - príspevkovej organizácie na rok 2022 s výhľadom na
roky 2023 - 2024

Mes t s k é zas t up i t e ľ s t v o

I. konštatuje, že

Hlavná činnosť - HČ

Výnosy:

výnosy na hlavnú činnosť sú plánované vo výške

207 826 €

z toho:



- dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov

a marketing 162 720 €

- výnosy z kapitálových transferov 2 063 €

- účelový finančný príspevok z OOCR

(informačný servis, marketing) 36 000 €

- účelový finančný príspevok z OOCR

(sprístupnenie sakrálnych pamiatok počas letnej

turistickej sezóny) 6 900 €

- finančná pomoc na COVID testovanie z Min. hospodárstva SR 143 €

Náklady:

náklady na hlavnú činnosť sú plánované vo výške 207 826 €

z toho:

- prevádzkové náklady 193 947 €

- náklady na marketing 11 816 €

- odpisy hmotného investičného majetku 2 063 €

Vedľajšia hospodárska činnosť – VHČ

Výnosy:

výnosy z vedľajšej hospodárskej činnosti sú plánované vo výške 93 803 €

Náklady:

náklady na vedľajšiu hospodársku činnosť sú plánované vo výške 93 803 €

Percento prepočtu celkových nepriamych nákladov je 85% - hlavná činnosť

15% - vedľajšia hosp.

činnosť



II. schvaľuje

finančný rozpočet organizácie na rok 2022

Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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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
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.

DLHODOBÉ CIELE ORGANIZÁCIE:

 vytváranie ucelenej ponuky mesta v oblasti cestovného ruchu,

 kvalitný informačný servis,

 participácia na marketingovej a komunikačnej stratégii mesta v oblasti cestovného ruchu,

 participácia na tvorbe produktov CR v meste,

 koordinácia mestského cestovného ruchu na báze partnerstva,

 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,

 spracovanie štatistík a získavanie spätnej väzby od návštevníkov mesta L. Mikuláš

v oblasti CR,

 poskytovanie služieb v súlade s profesijnými štandardami Asociácie informačných centier

Slovenska, https://bit.ly/3EhHyeg

https://bit.ly/3EhHyeg
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2. Organizačná štruktúra, počet zamestnancov

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA ICM

Personálne zabezpečenie v roku 2022 ostáva v pôvodnom počte a zaradení. 6 pracovníkov

v trvalom pracovnom pomere a externí pracovníci (turistickí sprievodcovia CR, brigádnici na

letnú turistickú sezónu).

Plánovaná prevádzková doba v r. 2022:
V júli a auguste je prevádzka organizácie 7 dní v týždni, v ostatných mesiacoch 6 dní

v týždni, 8-9 hodín denne. Prehľad prevádzkovej doby:

Dátum
Pondelok –

piatok
Sobota Nedeľa

1.9-30.6. 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 zatvorené

1.07-31.8. 09.00 - 18.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00

Činnosť zamestnancov podľa organizačnej štruktúry:

Ekonomické zabezpečenie: Spracovanie účtovníctva samostatne pre hlavnú a vedľajšiu

hospodársku činnosť, mzdy a personalistika, viaczdrojové financovanie, rozpočet, finančné

výkazníctvo.

Marketing: Tvorba obsahu oficiálnej web stránky mesta sekcie Návštevník a sociálnych sietí
ICM s ponukou CR a voľnočasových aktivít (tvorba textov, fotografických a mapových

podkladov vo vlastnej réžii). Správa centrálneho kalendára podujatí, tvorba a

zabezpečovanie e-shopu. Vydávanie propagačných materiálov s ponukou CR mesta, tvorba

produktov a produktových balíkov (rozsah je uvedený ďalej v správe), ich neustále

aktualizácie, inovácie a prezentácie.

Riaditeľka

Zástupkyňa riaditeľky -
marketing/prevádzka

ekonómka

Marketing /
Prevádzka

Marketing /
Prevádzka

Marketing /
Prevádzka
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Prevádzka: Zber, aktualizácia a poskytovanie informácií, obchodná činnosť (predaj,

objednávanie, evidencia tovaru), zmenáreň, predaj vstupeniek, predaj cestovných lístkov,

inzertná a propagačná služba, sprievodcovská služba, poistenie záchrany v horách,

kopírovacia a administratívne služby, obsluha e-shopu (vybavovanie objednávok, dopĺňanie

tovaru), upratovanie priestorov.

3. HLAVNÉ CIELE ORGANIZÁCIE V ROKU 2022

Hlavným cieľom naďalej ostáva mapovať a vytvárať ucelenú ponuku mesta v oblasti

cestovného ruchu, zabezpečovať komunikáciu a prezentáciu tejto ponuky voči verejnosti a to

ako osobne v prevádzke ICM, tak aj písomne, telefonicky, v online priestore a

prostredníctvom printových materiálov. Tvoriť a udržiavať vlastné produkty, ktoré prispievajú

do celkovej turistickej ponuky mesta a zabezpečiť komerčné služby vedľajšej hospodárskej

činnosti.

A/ INFORMAČNÝ SERVIS

Spracúvanie vlastnej overenej informačnej databázy atraktivít, podujatí, služieb a diania

v meste a okolí a ich distribúcia širokej verejnosti. Informačné databázy sú vytvárané

elektronicky v off line verzii v špeciálnom databázovom softvéri a on-line verzii na
mestskej web stránke a aktualizované na pravidelnej báze.

Základný rozsah informácií, ktoré ICM poskytuje bezplatne:

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

dopravného spojenia od mestskej až po medzinárodnú dopravu.

o 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/ MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Hlavné témy v marketingovej komunikácii ICM na rok 2022:

a) Podpora lokálnych výrobkov
Potravinárske, poľnohospodárske, remeselné a iné výrobky, ktoré získali
značku Produkt Liptova. (od apríla 2022)

o Zriadenie predajného pultu (vitríny) pre regionálne výrobky v ICM

o Zaradenie tejto ponuky aj do e-shopu ICM
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o Marketingová podpora na web stránke a sociálnych sieťach, e-shope formou

blogových článkov.

Lokálne výrobky ale aj udržateľné turistické atraktivity CR v meste a ich
zviditeľnenie prostredníctvom projektu OBJAV UDRŽATEĽNÉ SLOVENSKO

Cieľom je v spolupráci s dvoma hlavnými partnermi Asociáciou informačných centier

Slovenska a spol. Ekotema Česká Republika (celoročne):

o zmapovať atraktívne turistické aktivity, zaujímavosti, ciele, miesta, projekty, služby,

výrobky, značky, ktoré akcentujú a v praxi presadzujú princípy udržateľného rozvoja,

o medializovať príklady dobrej praxe, pravidelne prinášať prehľad inšpiratívnych

článkov, príspevkov, tipov a praktických rád,

o prepojiť domácich a zahraničných návštevníkov s regionálnymi, ekologickými, a

udržateľnými príležitosťami,

o rozvíjať regionálny potenciál s dôrazom na udržateľný rozvoj, tradície a ochranu

prírody a krajiny.

Projekt #ObjavUdržiateľnéSlovensko ocenila v máji 2021 aj Slovenská agentúra životného

prostredia - SAŽP ako ukážku dobrej praxe v oblasti #udržateľnýprechod ho zaradila do

zásobníka kvalitných projektov. Záštitu nad týmto projektom poskytlo aj Ministerstvo

životného prostredia.

b) Turistom vo vlastnom regióne (meste) – podpora domáceho CR
Tvorba voľnočasovej ponuky v meste a jej cielená medializácia voči obyvateľstvu

regiónu. Úzka spolupráca s OOCR, ktorá projekt zastrešuje. (od spustenia projektu OOCR).

c) Historické budovy v centre mesta a ich označenie jednotnými tabuľami
Za účelom rozšírenia turistickej ponuky pripravuje Mesto projekt označenia

historických budov v centre jednotnými tabuľami so základným popisom budovy v SK a EN

jazyku. Rozšírenú informáciu o každej tejto budove, snímateľnú cez QR kód umiestnený na

popisnej tabuli budeme vytvárať v novej databáze na web stránke mesta, ktorá bude

obsahovať aj google mapy a fotogalériu a ďalej celý tento balík informácií začleňovať do

ponuky.(spustenie pred letnou turistickou sezónou).

d) Sakrálne pamiatky L. Mikuláša
Rozšírenie produktového balíka SAKRÁLNE PAMIATKY Liptovského Mikuláša

o zrekonštruovaný Kostol svätého Petra z Alkantary v Okoličnom rovnakým spôsobom

ako predchádzajúce 3 pamiatky v súčasnej ponuke (Kostol sv. Mikuláša, Synagóga,

Evanjelický kostol – Tranovského ul.) Príprava podkladov, spracovanie textov a orientačnej

https://www.facebook.com/hashtag/objavun?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYfDecihFx8qJnDH2eYxhHu-OH8ou3Vf67So50iQE6cjzAN4pz-jr8Us69GmJHTJGHDR7lnHOWYw-sXS1lPNKNtNj4NH69svpGgFjy-vDhsTehc9AU-jmyxA_hRe5_fwQBIThgU-2TMeQsmrRo4ON4DPb-9qT4zVA1aFzHxUWnew&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/sazp.sk/?__cft__%5b0%5d=AZXYfDecihFx8qJnDH2eYxhHu-OH8ou3Vf67So50iQE6cjzAN4pz-jr8Us69GmJHTJGHDR7lnHOWYw-sXS1lPNKNtNj4NH69svpGgFjy-vDhsTehc9AU-jmyxA_hRe5_fwQBIThgU-2TMeQsmrRo4ON4DPb-9qT4zVA1aFzHxUWnew&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sazp.sk/?__cft__%5b0%5d=AZXYfDecihFx8qJnDH2eYxhHu-OH8ou3Vf67So50iQE6cjzAN4pz-jr8Us69GmJHTJGHDR7lnHOWYw-sXS1lPNKNtNj4NH69svpGgFjy-vDhsTehc9AU-jmyxA_hRe5_fwQBIThgU-2TMeQsmrRo4ON4DPb-9qT4zVA1aFzHxUWnew&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/udr%C5%BEate%C4%BEn%C3%BDprechod?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYfDecihFx8qJnDH2eYxhHu-OH8ou3Vf67So50iQE6cjzAN4pz-jr8Us69GmJHTJGHDR7lnHOWYw-sXS1lPNKNtNj4NH69svpGgFjy-vDhsTehc9AU-jmyxA_hRe5_fwQBIThgU-2TMeQsmrRo4ON4DPb-9qT4zVA1aFzHxUWnew&__tn__=*NK-y-R


9

mapy kostola, príprava audiosprievodcov v 3 jazykových verziách, spustenie prezentácie na

web stránke https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/sakralne-pamiatky/ (júl-august).

 Inovácie pri turistických prehliadkach sakrálnych pamiatok:
V súlade s cieľom maximálne eliminovať printovú komunikáciu sme sa rozhodli

nahradiť pôvodné propagačné letáky vydané k sakrálnym pamiatkam nasledovne:

o Do všetkých štyroch pamiatok budú zabezpečené reklamné stojany A0, na
ktorých budú zobrazené všetky informácie z pôvodného letáku (pôdorys
s vyznačením jednotlivých atraktivít, textové informácie a QR kódy, kde bude možné

načítať audiosprievodcu) v príslušnom jazyku do mobilného zariadenia.

o Sprievodný program: Rozšírenie koncertov chrámovej hudby a návštevy múzea
V Evanjelickom kostole a od tohto roku už aj v Kostole sv. Mikuláša sa budú konať 2x

v týždni koncerty organovej hudby. Prehliadky Kostola sv. Petra z Alcantary budú

spojené aj s Múzeom Mattyasovszkého.

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

e) 12 NAJ historického centra aktualizácia balíka
https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/12-naj-historickeho-centra/

f) DOBRODRUŽSTVÁ S MIKULÁŠOM – pre rodiny s deťmi aktualizácia a inovácia

balíka podľa aktuálnej ponuky produktov v meste.

https://www.mikulas.sk/navstevnik/program-na-mieru/pre-rodiny-s-detmi

g) Lesopark Háj Nicovô obnova prezentácií Vojenská história, Príroda, Trasy

mikulášskych olympionikov na informačných tabuliach. Tvorba ďalšej prezentácie na

novú náučnú tabuľu (realizácia a financovanie – Mesto L. Mikuláš)

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

h) Programy na mieru pre rôzne cieľové skupiny inovácia programov podľa aktuálnej
ponuky https://www.mikulas.sk/navstevnik/blog/liptovsky-mikulas-v-ucebniciach

i) Prehliadkové trasy so sprievodcom

Aktívne budeme v tomto roku ponúkať školám na Slovensku:

 Mesto v učebniciach pre žiakov a študentov
Všetko, čo by mal dobrý žiak vedieť o Liptovskom Mikuláši. Dôležité historické udalosti a

slávne osobnosti, ktoré žiaci poznajú z učebníc, majú možnosť zažiť na miestach, kde sa

https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/sakralne-pamiatky/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/12-naj-historickeho-centra/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/program-na-mieru/pre-rodiny-s-detmi
https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/lesopark-haj-nicovo/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/blog/liptovsky-mikulas-v-ucebniciach
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skutočne stali. A dozvedia sa mnoho aj o súčasnej ponuke mesta, jeho atraktivitách a

možnostiach športu či zábavných aktivitách. Prehliadky na objednávku.

 Pravidelné prehliadky (júl-august)

Počas letnej turistickej sezóny (júl-august) budeme zabezpečovať pravidelné prehliadky

historického centra pre domácich i návštevníkov komerčne. Obsahom prehliadky je základná

turistická ponuka L. Mikuláša vrátane aktuálnej ponuky letnej sezóny.

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE A ROZSAH ICH VYUŽITIA:

Našim zámerom ostáva naďalej posilňovať internetový marketing a printové materiály

v roku 2022 nevydávať vôbec, pretože vzhľadom k pandemickým obdobiam ostala

k dispozícii zásoba printových materiálov aj pre rok 2022.

a) Internetový marketing

V roku 2021 organizácia znova rozšírila služby v online priestore. Vznikol nový e-shop,
online tematické prehliadkové trasy historickým centrom, organizácia dlhodobo spravuje

kompletnú web prezentáciu mesta v oblasti CR, sociálne siete facebook a instagram,

newsletter a centrálny elektronický kalendár podujatí.

V prvom rade je dôležité všetky uvedené platformy neustále obhospodarovať tak, aby
fungovali optimálne a prinášali atraktívne prezentácie a predovšetkým aktuálne
informácie. To vyžaduje pravidelnú aktualizáciu, tvorbu textov, neustálu obmenu

fotodatabázy, prípravu tém prezentácií, marketingových plánov a úzku spoluprácu

s organizáciami, ktoré ponúkajú produkty a organizujú podujatia.

 Oficiálna web prezentácia CR mesta s doménami www.mikulas.sk/navstevnik/,
www.mikulas.travel a www.visitliptovskymikulas.sk obsahuje nasledovnú ponuku
v jednotlivých sekciách web stránky:

o NÁVŠTEVNÍK - turistická ponuka mesta www.mikulas.travel

o KALENDÁR PODUJATÍ - prezentuje kultúrne a športové podujatia v meste v

spolupráci s 35 partnermi – usporiadateľmi podujatí. Kalendár zabezpečuje základ

pre ďalšiu distribúciu podujatí prostredníctvom mestskej a partnerských web stránok,

sociálnych sietí, newslettrov a mesačníka Mikuláš https://www.mikulas.sk/kalendar-

podujati/,

http://www.mikulas.sk/navstevnik/
http://www.mikulas.travel
http://www.visitliptovskymikulas.sk
http://www.mikulas.travel
https://www.mikulas.sk/kalendar-podujati/
https://www.mikulas.sk/kalendar-podujati/
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V roku 2022 sa budeme okrem tvorby obsahu zameriavať na zvýšenie kvality
prezentácií podujatí a to opätovným zaškolením partnerov (tvorba textov,
fotografií, grafiky) prostredníctvom užívateľského manuálu,

o INFORMAČNÉ CENTRUM - ucelená ponuka služieb organizácie,
o BLOG - ponuka cestovného ruchu v meste prostredníctvom blogových článkov,

o Správa databáz (praktické informácie aj pre domácich obyvateľov) v ďalších
sekciách (Mesto, Samospráva, Občan), a to organizácie a inštitúcie mesta, kultúra

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

o E-shop - predaj suvenírov, knižných publikácií a sprievodcovských služieb na

www.visitmikulas.sk. V roku 2022 budeme rozširovať ponuku tovarov
a prezentovať turistickú ponuku mesta aj na tejto web platforme,

 SOCIÁLNE SIETE, YOUTUBE, NEWSLETTRE, INFOKIOSK

o Facebook INFORMAČNÉ CENTRUM mesta, Región Liptov,

https://www.facebook.com/mikulas.travel

o Instagram - https://www.instagram.com/liptovskymikulas.travel/
o Newsletter – elektronický spravodaj ICM distribuovaný 12x ročne prioritne

s turistickou ponukou, obohatené o TOP podujatia a s odkazom na kalendár podujatí.

https://us7.campaignarchive.com/home/?u=1fca856fab96365c8eb1ca44e&id=f5d48a

d683

Prostredníctvom newslettra OOCR Liptov distribúcia ponuky mesta 2x ročne,

o Youtube - prezentácia sprievodcovských služieb, videospot mesta, videospoty

produktov ICM,

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

 PODPORA ZVIDITEĽNENIA MESTA V RÁMCI REGIÓNU v online priestore

Ďalšou rozsiahlou externou databázou sú informácie o meste zverejňované na
regionálnych partnerských web stránkach, sociálnych sieťach príp. mobilných
aplikáciách, ktorých časť pravidelne aktualizujeme a administrujeme sami, ostatné

v súčinnosti s jednotlivými partnermi. Jedná sa hlavne o Región Liptov, Žilinský turistický kraj.

o Mesto L. Mikuláš je Oblastnou organizáciou CR zaradené medzi TOP 10 regiónu.

Regionálna web stránka www.vistitliptov.sk, ale nezviditeľňuje turistickú ponuku

mesta dostatočne a v súlade s touto pozíciou. V roku 2022 plánujeme preto s OOCR

spoluprácu na vytvorení podstránky „mestský turizmus“ a jej obsahu za L. Mikuláš.

http://www.visitmikulas.sk
https://www.facebook.com/mikulas.travel
https://www.instagram.com/liptovskymikulas.travel/
https://us7.campaignarchive.com/home/?u=1fca856fab96365c8eb1ca44e&id=f5d48ad683
https://us7.campaignarchive.com/home/?u=1fca856fab96365c8eb1ca44e&id=f5d48ad683
http://www.vistitliptov.sk
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o Rozsiahlejšie informácie o meste ako sú zverejnené v súčasnosti, budeme spracúvať

aj na regionálnu stránku Žilinského turistického kraja
https://zilinskyturistickykraj.sk/

o Mobilné aplikácie - Prezentácia ponuky mesta v aplikácii Liptov (spravované

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

a TOP podujatí.

o Národný portál www.slovakia.travel nutná spolupráca, portál po zrušení

a znovuobnovení SACR neobsahuje adekvátnu ponuku regiónov.

b) Propagačné materiály

V roku 2021 bola vydaná nová turistická mapa L. Mikuláš v počte 20 000 ks.

Z dôvodu pandemickej situácie ostalo k dispozícii cca 12.000 ks. Za predpokladu približne

rovnakej návštevnosti ako v roku 2021 by bolo možné zabezpečiť dopyt so zvyšným počtom

máp a preto v roku 2022 nie je potrebné robiť reedíciu. Až v prípade že by došlo

k výraznému neočakávanému nárastu turistov, bude potrebné hľadať dodatočne zdroje na

vydanie mapy.

c) Ďalšie marketingové aktivity

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

a zahraničných touroperátorov a novinárov,
o využitie potenciálu regiónu a možnosť prilákania návštevníkov z okolitých stredísk do

mesta (turistické mapy mesta a plagáty historického centra budú distribuované

v ubytovacích zariadeniach regiónu, aquaparkoch, informačných centrách,

autobusovej a železničnej stanici),

o spracovanie a prezentácia aktuálnej ponuky CR v meste - 2x ročne regionálnej

podnikateľskej sfére (v spolupráci s OOCR Liptov),

o citylight-y (CL) mesto – v historickom centre prezentované aktuálne produkty

a novinky.

Rozpočet prvku:

rok 2021 2022 2023 2024
Výnosy z rozpočtu

OOCR v € 5000 11900 5000 5000

Výnosy zo štátnej
dotácie 6186 7270 8000 8000

https://zilinskyturistickykraj.sk/
http://www.slovakia.travel
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Ciele a výstupy:

Cieľ Merateľný
ukazovateľ

Výcho-
diskový
údaj rok
2021

Cieľová
hodnota
v roku
2022

Cieľová
hodnota
v roku
2023

Cieľová
hodnota
v roku
2024

Zabezpečiť
aktívnu
prezentáciu
ponuky CR
a budovať
atraktívny imidž
mesta

Počet vydaných
propagačných
materiálov

20 tis. 0 tis. 20 tis. 20 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
www.visitmikulas.sk
Periodicita: denne
- ICM v sociálnej
sieti
Facebook
Periodicita: denne
- ICM v sociálnej
sieti
Instagram
Periodicita: mesačne
- newsletter ICM
Periodicita: ročne
- newsletter OOCR
-ponuka mesta
Periodicita: ročne

1

1

1

8

12

2

1

1

1

8

12

2

1

1

1

8

12

2

1

1

1

8

12

2

Poskytnúť viac
informácií
prostredníctvom
mobilných
aplikácií

Mobilné aplikácie
Liptov a
Northslovakia
Periodicita: mesačne

10 10 10 10

Predĺžiť pobyt
návštevníkov
v meste

Tvorba pobytových
programov –
v meste, pre cieľové
skupiny
Periodicita: ročne

4 4 4 4

Zabezpečiť Mediálny servis 12 12 12 12

http://www.mikulas.sk
http://www.mikulas.travel
http://www.visitmikulas.sk
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informovanosť
o aktuálnom
dianí v meste
a okolí

spracúvanie
podkladov
o aktuálnej ponuke
CR v meste pre
mediálne výstupy
Periodicita: ročne

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

2

1

1

1
12

2

1

1

1
12

2

1

1
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C/ TVORBA A REALIZÁCIA VLASTNÝCH PRODUKTOV organizácie

Ciele a výstupy:

Ďalšia spolupráca s OOCR Región Liptov
Medzi ICM a OOCR Liptov je pre rok 2022 uzatvorená zmluvná spolupráca v hodnote 36 000

€, ktorou sa ICM zaväzuje k nasledovným aktivitám:

Cieľ
Merateľný
ukazovateľ

Východisko
-vý údaj rok

2021

Cieľová
hodnota
v roku
2022

Cieľová
hodnota
v roku 2023

Cieľová
hodnota
v roku 2024

Podporiť
atraktívnosť
mesta
vytvorením
zaujímavéh
o produktu

Nový produkt:
Mesto
v učebniciach-
prehliadková trasa
pre žiakov a
študentov
Pokračovanie v
realizovaných
produktových
balíkoch:
1. Turistické
prehliadky v
sakrálnych
pamiatkach LM
(počet sakrálnych
pamiatok)

2.Produktový balík
„Liptovský Mikuláš
pre rodiny s deťmi“

3.Lesopark Háj
Nicovô

4.12NAJ
historického centra

0

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

Podporiť
atraktívnosť
mesta
prostredníct
vom
tematických
prehliadok
so
sprievodco
m

Pravidelná
sprievodcovská
služba
v mesiacoch júl-
august
(prehliadkový
okruh mestom)
Periodicita:
týždenne

3 1 1 1
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 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 meste,

 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

Východi-
skový
údaj rok
2021

Cieľová
hodnota
v roku
2022

Cieľová
hodnota
v roku
2023

Cieľová
hodnota
v roku
2024

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 celoročne celoročne

D/ Program 2 Doplnkové služby cestovného ruchu
(vedľajšia hospodárska činnosť )
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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

FINANCOVANIE ČINNOSTI ICM
Financovanie ICM v roku 2022 je plánované viaczdrojové, a to z rozpočtu mesta, z

rozpočtu Oblastnej organizácie CR Región Liptov a z vlastných príjmov z VHČ.

Zdroje financovania hlavnej činnosti
Schválené na
rok 2020

Návrh na
rok 2022

Návrh na
rok 2023

Návrh na rok
2024

Príspevok zriaďovateľa 157 795 162 720 175 047 175 047

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

V roku 2022 sa zapojíme aj do projektov aktívnych opatrení trhu práce

prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci § 54 Zákona o zamestnanosti

(zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie) v prípade, že uvedené projekty

budú vhodné pre ICM. Finančné prostriedky v rámci projektu budú počas roka 2022

zakomponované do rozpočtu HČ priebežne v závislosti od schválených žiadostí na finančný

príspevok za dané obdobie.

Rozpočet HČ aj VHČ je plánovaný ako vyrovnaný, pričom koeficient prepočtu

nepriamych nákladov je v pomere 85 % HČ a 15 % VHČ. Výnosy vo VHČ zabezpečuje

organizácia z vlastnej komerčnej činnosti.

BOZP
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

rok 2021 2022
€ 87 368 93 803
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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.

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

z predchádzajúcich rokov. Sociálny fond sa použije na krytie 17,55 % hodnoty stravného

lístka.

Štruktúra výdavkov hlavnej a vedľajšej hospodárskej činnosti:

Hlavná činnosť Schválený Návrh Návrh Návrh
rozpočet

na
rozpočtu

na
rozpočtu

na
rozpočtu

na
Druh nákladov / výnosov v € rok 2020 rok 2022 rok 2023 rok 2024
NÁKLADY 198.439 207.826 211.047 216.298
z toho prevádzkové náklady 193.439 193.947 200.071 205.322
50 Spotrebované nákupy 25.804 31.378 27.704 29.302
501 Spotreba materiálu 9.680 14.998 9.390 10.350
501/1 Všeobecný materiál 3.000 1.300 2.500 3.000
501/0 Kancelársky materiál 1.630 1.872 1.840 2.300
501/2 Marketing 5.000 11.816 5.000 5.000

z toho: zabezpečenie sprístupnenia
sakrál.pamiatok počas LTS financované z
OOCR 5.281

historická mapa mesta 1.535
501/4 Kniny, časopisy, noviny 50 10 50 50
502 Spotreba energie 16.124 16.380 18.314 18.952
502/0 Elektrická energia 3.800 3.800 4.043 4.164
502/1 Voda, servisné poplatky 11.124 11.502 13.193 13.588
502/0 Klimatizácia 1.200 1.078 1.078 1.200
51 Služby 37.528 32.756 32.902 33.053
511 Oprava a údržba 200 150 200 300
512 Cestovné 800 200 500 500
513 Reprezentačný fond 280 280 300 300
518 Ostatné služby 36.248 32.126 31.902 31.953
518/0 Ochrana objektov 670 770 783 806
518/1 Aices 200 200 200 200
518/2 Výkony spojov 12.644 7.760 7.760 7.760

z toho: wifi 9.480 5.976 5.976 5.976
mobil.aplikácia (cloud.sl.) 936

518/3 PZS 100 24
518/4 Správne poplatky 105 50
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518/5 Ostat.služ.,archivácia, správa reg. 150 650 650 650
518/6 Poštovné 50 50 50 50
518/7 Školenia, kurzy, semináre 500 300 300
538/8 Odvoz odpadov 109 138 152 180
518/9 Údržba software 300 471 471 471
518/91 Servis Synergon 2880 2880
518/10 Nájomné 18.540 19.133 22.007 22.007
52 Osobné náklady 129.973 140.115 148.927 152.429
521 Mzdy 93.029 101.179 106.807 108.817

z toho: mimoriadne odmeny 3.000
zabezpečenie spriev.

služieb v Kostole sv. Mikuláša
(z OOCR) 1.200

3% nárast tarif.platu 650
524 Náklady na soc. poistenie 32.514 35.362 37.329 38.329
527 Zákonné sociálne náklady 4.430 3.574 4.791 5.283
527/1 Povinný prídel do SF 930 900 1028 1028
527/2 Náklady na stravné 3.500 2.674 3.763 4.255
54 Ostatné náklady 490 1514 1514 1514
548 Iné ostatné náklady 490 1514 1514 1514
548/0 Poistenie majetku 90 1090 1090 1090
548/1 Poplatky banke 260 324 324 324
548/2 Ost. náklady 140 100 100 100
55 Odpisy a rezervy 4.644 2.063
551 Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku 4.644 2.063

VÝNOSY 198.439 207.826 211.047 216.298
691 Príspevok zriaďovateľa 157.795 162.720 175.047 180.298

z toho : - na krytie prevádz. nákladov
a edičnú činnosť a propagáciu 157.795 162.720 175.047 180.298
692 Výnosy z kapitálových transferov 4.644 2.063
697 Účelový finančný príspevok z OOCR 36.000 36.000 36.000 36.000
693 Výnosy samospr. z bež.transferov
(ÚPSVaR)
648 Ost.výnosy - finanč. pomoc na COVID
testovanie zamestnancov 143
602 Zabezpečenie sprievodcovskej služby
počas LTS 6900
Výsledok hospodárenia 0 0 0 0
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Vedľajšia hospodárska činnosť Schválený
rozpočet

Návrh
rozpočtu

na
Druh nákladov/výnosov v €│ na rok 2020 rok 2022
NÁKLADY 94.973 93.803
50 Spotrebované nákupy 13.240 23.341
501 Spotreba materiálu 440 1341
501/1 Všeobecný materiál 100 1091
501/0 Kancelársky materiál 340 250
504 Predaný tovar 12.800 22.000
51 Služby 961 1919
512 Cestovné 50 50
511 Oprava a údržba 50 200
518 Ostatné služby 861 1669
518/0 Ochrana objektov 170 125
518/2 Telekomunikačné služby 200 30
518/6 Poštovné 50 190
538/8 Odvoz odpadov 41 24
518/9 Údržba software 400 1300
52 Osobné náklady 15.085 19.344
521 Mzdové náklady 10.640 13.900
524 Náklady na soc. poistenie 3.719 4.850
527 Zákonné sociálne náklady 726 594
527/1 Povinný prídel do SF 106 122
527/2 Náklady na stravné 620 472
54 Ostatné náklady 420 362
548 Iné ostatné náklady 420 362
548/0 Poistenie majetku 300 192
548/13 Poplatky banke 120 120
548/14 Iné ost. náklady 50
55 Odpisy a rezervy 130 500
552 Tvorba zákonných rezerv 130 500
568 Nákup valút 65.137 47.707
568 Poplatok za používanie POS terminálu 630
VÝNOSY 94.973 93.803
60 Tržby za vl. výkony a za tovar 27.600 41.852
602 Tržby z predaja služieb 7.400 6.400
602/0 Reklamné služby, inzercia 1.500 2.000
602/1 Servisné služby 5.900 4.400

sprostredkovanie poistenia na hory 100 35
kopírovanie, skenovanie 250 400
provízia z predaja vstupeniek 3.000 3.100
Liptov Region Card Klaster Liptov 150 165
sprievodcovská činnosť 2400 2.315
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604 Tržby za predaný tovar 20200 35452
648 Kredit.úrok 4 1
648/2 Ost. výnosy, štátna pomoc pre CR 1613
652 Zúčt.zák.rezerv 133 337
66 Ostatné výnosy 67.236 50.000
668 Predaj valút 67.236 50.000
Výsledok hospodárenia pred zdanením 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 ZA -

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, ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SACR –

Slovenská agentúra pre cestovný ruch.
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