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Úvodné  slovo predsedu predstavenstva  
 

 

Vážené dámy a vážení páni, 

 

  

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV je 

mladou organizáciou, ktorá realizovala významné aktivity na 

zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti regiónu, 

zlepšenie organizácie destinačného manažmentu a podporu  

predaja regiónu, aby sme sa stali TOP destináciou na trhu 

horského turizmu na Slovensku a v krajinách V4.   

 

Zlúčenie oblastných organizácií REGION LIPTOV, Liptovský 

Ján Turizmus a Jasná na prelome roka 2014 bolo 

významným krokom, ktorým začala jednotná organizácia destinačného manažmentu v regióne  

a propagácia regiónu Liptov pod značkou LIPTOV. Za tri roky existencie vidno prvé úspechy 

organizácie, ako zvyšovanie vybranej dane a legalizácia ubytovania prostredníctvom projektu Liptov 

Region Card, rozvoj leteckých liniek, prevádzkovanie projektu SKI & AQUA BUS, rozvoj cykloturistiky 

a infraštruktúry pre turistov,  spoločná propagácia regiónu pod značkou Liptov. 

 

Teší ma, že ako predseda oblastnej organizácie REGION LIPTOV môžem nadviazať na budovanie 

cestovného ruchu v regióne, ktoré inicioval Klaster LIPTOV a pracovať na rozvoji turizmu v regióne 

Liptov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

       predseda predstavenstva  

REGION LIPTOV, 

oblastná organizácia cestovného ruchu 
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1. Región Liptov v štatistikách 
 

Región Liptov je podľa oficiálnych štatistík Štatistického úradu SR najnavštevovanejším regiónom Žilinského 

samosprávneho kraja. Návštevnosť regiónu je silne závislá od poveternostných podmienok v lete aj v zime. 

Vzhľadom na túto skutočnosť, vývoj návštevnosti v roku 2014  nebol až taký priaznivý. Návštevnosť regiónu 

Liptov v roku 2014 sa znížila o 9,11 % v porovnaní s rokom 2013, čo je porovnateľný pokles ako celoslovenský 

priemer. Na Liptov prišlo o 42 978 návštevníkov menej ako v minulom roku. V okrese Liptovský Mikuláš sme 

zaznamenali pokles návštevníkov o 25 292, čo predstavuje pokles o 6,75 % a v ružomberskom okrese o 17 686, 

čo predstavuje pokles až o 18,24 %. Domáci návštevníci predstavujú 64 %, zahraniční 34 %. Väčší pokles 

zahraničných návštevníkov takmer o 17%. 

Počet prenocovaní sa v roku 2014 znížil o 156 249, čo predstavuje pokles o 11,31 %, čo je väčší pokles ako 

celoslovenský priemer -5,10 %. Pokles je pravdepodobne spôsobený krátením pobytov počas nepriaznivej zimnej 

sezóny v roku 2014. Najväčší pokles počtu prenocovaní sme zaznamenali v obci Pribylina,  Demänovská dolina, 

Liptovskej Sielnici,  Liptovskom Hrádku, Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Trnovci a vo Vyšnej Boci. Nárast počtu 

prenocovaní sme zaznamenali len v Liptovskom Jáne o 8 161 (+4,51 %) prenocovaní, čo bolo spôsobené 

evidenciou prenocovaní seniorov a deti. 

 

ŠTATISTICKÉ 

POROVNANIE 

ROK rok 2013 

a rok 2014 

 

Návštevníci 

  

Prenocovania 

návštevníkov 

Priemerný počet 

prenocovaní spolu 

Tržby za ubytov. 

spolu vr. DPH (EUR) 

rok 2014 

Trend 

návštevníci   

(v %) 

rok 2014 

Trend 

prenocovania 

v % 

rok 2014 

Trend 

priem. 

prenocovaní 

v % 

rok 2014 

Trend 

tržby v 

% 

Slovenská republika 3 727 710 -7,92 10 900 434 -5,10 2,9 3,57 267 550 285 -7,33 

Žilinský kraj 735 470 -10,20 2 147 499 -10,45 2,9 0,00 50 343 431 -7,64 

Liptovský Mikuláš 349 530 -6,75 981 084 -9,60 2,8 -3,45 22 696 383 -7,80 

Ružomberok 79 275 -18,24 244 773 -17,54 3,1 0,00 5 000 856 -21,80 

Liptov spolu 428 805 -9,11 1 225 857 -11,31 3,0 -1,67 27 697 239 -10,69 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Trend počtu prenocovaní v Liptove a na Slovensku v rokoch 2006 - 2014 

 

Z hľadiska počtu prenocovaní je Liptov treťou najviac navštevovanou destináciou na Slovensku po Bratislave 

a Vysokých Tatrách. Na trhu horského turizmu je Liptov druhou najnavštevovanejšou destináciou (po Vysokých 

Tatrách). Po štyroch rokoch rastúceho trendu počtu návštevníkov a prenocovaní v roku 2014 zaznamenal 

región Liptov prvý raz pokles výkonov cestovného ruchu. Priemerná dĺžka pobytu v regióne je 2,9 dňa, pričom 
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priemerná dĺžka dovolenky sa skrátila o 2 %. Zaznamenali sme aj pokles tržieb v cestovnom ruchu, tržby 

v minulom roku klesli o 10,3 % (2014 vs. 2013).  

Hlavné príčiny poklesu počtu návštevníkov a prenocovaní boli zlé snehové podmienky v zimnej sezóne 

2013/14, ktoré boli najhoršie za posledné desaťročie. V lyžiarskom stredisku Malinô Brdo Ružomberok trvala 

lyžiarska sezóna len jeden mesiac. Daždivé podmienky v lete 2014 (august) boli dôvodom poklesu návštevnosti 

v lete, keď klienti volili istotu dovolenky pri mori, kde boli priaznivejšie podmienky na dovolenku. Dovolenka na 

Liptove silne závisí od počasia, v prípade nepriaznivých  predpovedí (zlých snehových podmienok v zime alebo 

daždivého počasia v lete) klienti, ktorí sa rozhodujú „ad hoc“ hľadajú možnosti dovolenky v inej destinácii. 

Štatistiky návštevnosti  a počtu prenocovaní v roku 2014 porovnávame s historicky najpriaznivejším rokom 

2013, keď boli najlepšie snehové podmienky a najväčší počet slnečných dní v lete na Liptove za posledné 

desaťročia.  Pokles návštevnosti nastal v dôsledku zlých poveternostných podmienok, je to historicky prvý 

pokles, ktorý sme zaznamenali od začiatku hospodárskej krízy v roku 2009. Napriek tomu bol pokles 

návštevnosti  regiónu Liptov  porovnateľný s celoslovenským priemerom. 

 

2. Základné údaje o spoločnosti 
 

Názov spoločnosti:  REGION LIPTOV – združenie cestovného ruchu 

Sídlo:     Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Výkonný riaditeľ spoločnosti:  Ing. Darina Bartková (od 1.9.2012)    

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV sa k 1.1.2014 zlúčila s oblastnými organizáciami 

Liptovský Ján Turizmus a Jasná a stala sa nástupníckou organizáciou. Oblastné organizácie Jasná a Liptovský 

Ján turizmus zanikli zlúčením s oblastnou organizáciou REGION LIPTOV. V polovici roka pristúpila do združenia 

obec Liptovský Trnovec, ktorá je významným centrom letného turizmu pri Liptovskej Mare. 

 

 

 

 

 

Zlúčením organizácií do jednej sa začala jednotná organizácia destinačného manažmentu v regióne, zlúčenie 

dalo predpoklad na jednotnú propagáciu regiónu Liptov pod značkou LIPTOV. Výhodu je aj úspora nákladov na 

operatívne riadenie a jednotná realizácia spoločných projektov : propagácia regiónu pod značkou LIPTOV, Liptov 

Region Card, ski & aqua bus, rozvoj cykloturistiky a turistiky v regióne, rozvoj leteckých spojení, turistickej 

infraštruktúry. 

 

Ďalším významným projektom v roku 2014 bola zmena konceptu Liptov Region Card /LRC/. Oblastná organizácia 

začala v spolupráci s Klastrom Liptov distribuovať LRC zadarmo ubytovateľom, ktorí odvádzajú daň z každého 

ubytovania obecným úradom. Do softvéru sme zapracovali regionálny register ubytovaní vďaka  ktorému majú 

mestské úrady prehľad o počte ubytovaní u jednotlivých ubytovateľov. Zvýhodňujeme tých, ktorí odvádzajú daň 

z ubytovania mestským úradom a prispievajú zároveň k tomu, aby vybraná daň z prenocovania bola v regióne 

vyššia. Vďaka projektu a zavedeniu motivácie pre ubytovateľov, ktorí poskytujú klientom LRC zadarmo sa 

podarilo zvýšiť výšku vybranej dane z ubytovania v Ružomberku a v Liptovskom Jáne.   

 

Vybraná daň z ubytovania sa zvýšila v regióne za tri roky existencie oblastnej organizácie REGION LIPTOV 

kumulatívne o 266 508 eur, čo predstavuje nárast o 37 %. Celková vybraná daň za minulý rok bola vo výške 

985 304 eur. Napriek poklesu počtu návštevníkov sme zvýšili výšku vybranej dane v minulom roju o 6,5 % 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Považujeme to za výborný  výsledok, ktorý potvrdzuje správnosť našich 

aktivít a využívanie projektu LRC na zvyšovanie vybranej dane z ubytovania. 

 

Na základe projektu sme v treťom roku činnosti získali dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja vo výške 718 597,15 eur.  Pokračovali sme vo vytváraní pozitívneho imidžu regiónu Liptov, budovaní jeho 

atraktívnosti, zlepšovaní organizácie destinačného manažmentu a  podpore predaja destinácie aby sme sa stali 

TOP destináciou na trhu horského turizmu na Slovensku a v krajinách V4.  
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V regióne LIPTOV pôsobia  dve spolupracujúce organizácie KLASTER LIPTOV a Oblastná organizácia REGION 

LIPTOV, ktoré majú prerozdelené činnosti. Klaster zabezpečoval služby Liptov Region Card pre Oblastnú 

organizáciu REGION LIPTOV, Centrálny rezervačný systém Liptova a aktivity financované z EU fondov. Obidve 

organizácie zastrešuje spoločný riaditeľ, ktorý koordinuje činnosti obidvoch organizácií. 

 

Schéma organizácie CR, ktorú zabezpečujú organizácie REGION LIPTOV a KLASTER LIPTOV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladajúcimi členmi sú najvýznamnejšie subjekty súkromného sektora z regiónu Liptov: Tatry mountain 

resorts, a.s. / Tatralandia, Eurocom Investment, s.r.o. / GINO PARADISE Bešeňová, 1. Ružomberská lyžiarska, 

a.s. / Ski & bike Park Ružomberok Malinô Brdo, KÚPELE LÚČKY, a.s. a samosprávy: mesto Liptovský Mikuláš, 

mesto Liptovský Hrádok a mesto Ružomberok, obec Bešeňová, obec Pribylina, obec Lúčky.  

 

Členovia OOCR REGION LIPTOV k 31.12.2014: 

mestá:   Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovský Hrádok 

obce:   Bešeňová, Lúčky, Demänovská Dolina, Liptovský Ján, Pribylina a Liptovský Trnovec 

podnikateľské subjekty: 

Eurocom Investment, s.r.o. / GINO PARADISE Bešeňová 

Tatry mountain resorts, as.s / AquaparkTatralandia, Jasná Nízke Tatry 

KÚPELE LÚČKY, a.s. 

1.Ružomberská lyžiarska, a.s. / Ski & bike park Malinô Brdo Ružomberok 

DEMS, s.r.o. 

1.Tatranská, a.s. 

 

KLASTER LIPTOV 

 

REGION LIPTOV 
 
 

EU 

FONDY 
Členské  

príspevky 
Členské  

príspevky 

Predaj  

služieb 
Dotácia 

Centrálny rezervačný systém regiónu LIPTOV 
Správa webových stránok : 

               www.vistliptov.sk 
            www,klasterliptov.sk 

Facebook.com 
Služby LRC a ostatné 

 
 

Marketing a PR aktivity 
Letecké spojenia 
 SKI&AQUA BUS 

Infraštruktúra: informačné tabule,  
náučné chodníky, značenie cyklotrás  

Tvorba produktov CR 
Propagačné a prezentačné materiály 

http://www.vistliptov.sk/
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Predmet činnosti REGION LIPTOV – oblastná organizácia CR 

Členovia na členskej schôdzi doplnili a schválili v stanovách predmet činnosti: 

a. združovať subjekty cestovného ruchu so záujmom o rozvoj cestovného ruchu v regióne Liptov, 

b. podporovať činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu, 

c. podporovať efektívnu územnú organizáciu cestovného ruchu 

d. tvoriť a realizovať marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov na domácom trhu 

i v zahraničí 

e. presadzovať spoločné záujmy svojich členov 

f. spolupracovať s orgánmi obcí vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja 

g. iniciovať alebo zabezpečovať tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu,  

h. podporovať kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, 

vrátane organizácie podujatí rôzneho druhu pre obyvateľov a návštevníkov, organizovaných najmä 

členskými subjektmi a ich organizáciami, 

i. poskytovať svojim členom poradensko-konzultačné služby 

j. zostavovať a realizovať koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, 

krajskej a národnej stratégie cestovného ruchu, 

k. spracovávať a predkladať projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečovať ich realizáciu, 

l. presadzovať trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, by sa chránilo a zachovávalo životné 

prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva, ako aj 

ich vlastnícke a iné práva 

m. aktualizovať integrovaný informačný systém využívaný v rámci svojej pôsobnosti 

n. mapovať produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, 

členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti, 

o. zostavovať ročný plán aktivít, ktorý podlieha schváleniu valným zhromaždením, 

p. zostavovať výročnú správu o stave a činnosti oblastnej organizácie a zverejňovať ju na svjoich 

internetových stránkach 
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q. podľa potreby zriadiť a prevádzkovať jednu alebo viacero turisticko-informačných kancelárií (TIK), 

aktivity zabezpečovať prostredníctvom informačných centier a TIK zriadených členmi organizácie, 

prípadne zriadených oblastnou organizáciou, 

r. podporovať aktivity členov a ich organizácií schválené v rozpočte oblastnej organizácie formou 

príspevku, dotácie alebo transferu, 

s. zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov v cestovnom ruchu prostredníctvom koordinácie vzdelávacieho 

systému a vytvárať odborné zázemie pre samosprávy a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu 

t. realizovať spoločné investičné a neinvestičné projekty a podporovať účasť na cezhraničných 

projektoch, 

u. koordinovať spoločný postup v legislatívnych úpravách v oblasti cestovného ruchu alebo s vplyvom 

na cestovný ruch, 

v. spracovávať odborné analýzy a prieskumy trhu, sledovať štatistiky a vyhodnocovať trendy, 

w. vykonávať mimoškolskú vzdelávaciu činnosť, a to podľa záujmu jednotlivých subjektov 

a uskutočňovať vydavateľskú činnosť, 

x. podľa potreby zriadiť a prevádzkovať jednu alebo viacero cestovných agentúr, 

y. využívať a podporovať značku Liptov a spoločné marketingové aktivity, produkty a projekty 

spolufinancované z externých zdrojov a fondov. 

 

Orgány Oblastnej organizácie REGION LIPTOV 

Orgánmi združenia sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, predseda predstavenstva, dozorná rada, výkonný 

riaditeľ.  

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom oblastnej organizácie. V minulom roku sa uskutočnili 2 stretnutia. 

Rozhodovalo o zásadných otázkach oblastnej organizácie, najmä: schvaľovanie stanov, rozpočtu, plánu aktivít,  

ročnej účtovnej uzávierky, výročnej správy, rozpočtové pravidlá oblastnej organizácie. 

 

Predstavenstvo je riadiaci orgán oblastnej organizácie, ktorý zabezpečuje jej činnosť a fungovanie v období 

medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Má minimálne štyroch členov, ktorí sú volení valným zhromaždením 

na funkčné obdobie štyroch rokov. Predsedom predstavenstva v roku 2014 bol MUDr. Alexander Slafkovský, 

ktorý bol zároveň štatutárnym zástupcom združenia. Za svoju činnosť zodpovedal valnému zhromaždeniu. 

Predseda predstavenstva koná v mene združenia vždy minimálne s jedným podpredsedom predstavenstva. 

V roku 2014 sa uskutočnilo 5 stretnutí predstavenstva OOCR REGION LIPTOV. 

 

Pre rok 2014 boli valným zhromaždením 17.12.2013 zvolení nasledovní členovia: 

 Meno a priezvisko Pozícia v predstavenstve Nominácia za zakl. člena 

1. MUDr. Alexander Slafkovský predseda predstavenstva Mesto Liptovský Mikuláš 

2. Ing. Miroslav Zuberec podpredseda predstavenstva Mesto Ružomberok 

3. Ing. Michal Beňo podpredseda predstavenstva Tatry mountain resorts, a.s. 

4. Dr. Nodari Giorgadze podpredseda predstavenstva Eurocom Investment s. r. o. 

5. Ing. Tomáš Gazdarica člen predstavenstva 1.Ružomberská lyžiarska, a.s. 

6. Ing. Anastázia Mičková člen predstavenstva KÚPELE LÚČKY, a.s. 

7. Mgr. Ľubomíra Klepáčová člen predstavenstva Obec Demänovská Dolina 

8. Ing. Miroslav Pecho člen predstavenstva Obec Lúčky 

9. Mgr. Sylvia Artzová člen predstavenstva 1.Tatranská, a.s. 

10. Roman Vajs člen predstavenstva Obec Liptovský Ján 

 

Dozorná rada je kontrolný orgán oblastnej organizácie. Členovia sú volení valným zhromaždením na funkčné 

obdobie štyroch rokov. Má minimálne štyroch členov, obce a podnikateľské subjekty musia mať zastúpenie 

rovnakým počtom členov. Zasadnutie dozornej rady sa koná najmenej dvakrát do roka, pričom ho zvoláva jej 

predseda. 

 

V roku 2014 sa uskutočnili dve rokovania dozornej rady oblastnej organizácie REGION LIPTOV.  Dozorná rada 

prerokovala výsledky hospodárenie k 30.9.2012 a rozpočet a plán aktivít na rok 2014. Požadovala predkladanie 

výsledkov hospodárenia kvartálne a predkladanie plnenia ročných aktivít aj vo finančnom vyjadrení. 

 

Pre rok 2014 boli na ustanovujúcom valnom zhromaždení 17.12.2013 zvolení nasledovní členovia dozornej rady: 
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 Meno a priezvisko Pozícia v dozornej rade Nominácia za zakl. člena 
1. Ing. Slávka Medveďová predseda dozornej rady KÚPELE LÚČKY, a. s. 

2. Ing. Jaroslav Jaroš podpredseda dozornej rady Eurocom Investment s. r. o. 

3. Ing. Jozef Hurtaj podpredseda dozornej rady Obec Demänovská Dolina 

4. Ján Strachan člen dozornej rady DEMS, s.r.o. 

5. Ing. Jaroslav Čefo člen dozornej rady Mesto Liptovský Mikuláš 

6. Ing. Martin Baran člen dozornej rady Obec Bešeňová 

7. JUDr. Bohuš Palovič člen dozornej rady 1.Tatranská, a.s. 

8.  Mgr. Martin Alušic člen dozornej rady Mesto Ružomberok 

9. František Šoltis člen dozornej rady Tatry mountain resorts, a.s. 

10. Mgr. Branislav Tréger, PhD. člen dozornej rady Mesto Liptovský Hrádok 

 

 

Tím oblastnej organizácie REGION LIPTOV 

V oblastnej organizácii REGION LIPTOV boli v roku 2014 zamestnaní traja zamestnanci na hlavný pracovný 

pomer – výkonná riaditeľka, ekonómka/účtovníčka a manažér TOP strediska Jasná a Demänovská Dolina. 

Oblastná organizácia využívala služby Klastra LIPTOV na zabezpečenie administratívnych a marketingových 

činností v rozsahu dva  a pol zamestnanca. 
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3. Realizované aktivity OOCR REGION LIPTOV 

 

Oblastná organizácie REGION LIPTOV realizovala aktivity na zvýšenie  známosti značky Liptov a zlepšenie 

využívania prírodného a kultúrno-historického potenciálu regiónu v súlade s projektom pre rok 2014. 

 

Hlavnými cieľmi boli: 

- byť lídrom horského cestovného ruchu na Slovensku, 

- udržať priemerný ročný trend rastu vybranej dane za ubytovanie o 10 %, 

- udržať návštevnosť regiónu v zime a zvýšiť návštevnosť o 15 %,  počet prenocovaní a dĺžku pobytu o 20 

% v letnej sezóne, 

- zvyšovať  kvalitu a atraktívnosť produktu cestovného ruchu a zlepšiť prezentáciu atraktivít v regióne. 

 

 

3.1 MARKETING A PROPAGÁCIA REGIÓNU LIPTOV 

 

OOCR REGION LIPTOV realizovala mediálne kampane : 

a) na podporu letného turizmu, horskej turistiky a cykloturistiky regiónu s cieľom zvýšiť povedomie 

o horskej destinácii región Liptov na domácom,  poľskom, anglickom a pobaltskom trhu. 

Kampaň na slovenskom trhu 

Boli použité komunikačné kanály: billborady  (177 ks) na hlavných ťahoch v okolí veľkých miest), rádio 

EXPRES (bolo odvysielaných 45 spotov v trvaní 30 sekúnd), inzercia v týždenníkoch a mesačníkoch (Relax, 

Nový čas pre ženy, Život, Šport – príloha Leto, Moja psychológia, Zdravie, Dieťa, Maminka) internetová 

kampaň (vyhľadávače, reklamné bannery), počas ktorej sme dosiahli dlhodobé zvýšenie počtu relácií na  

stránke www.visitliptov.sk o 116 % a zobrazenia počet priamych kliknutí na stránku sa zvýšil o 628 %. 

V rámci kampane sme zabezpečili prezentáciu horskej turistiky a značky Liptov na megaboardoch počas 

letnej turistickej sezóny.  

Termín kampane: 9.6. – 15.8.2014 

Kampaň na Poľskom trhu  

Kampaň prebiehala na internete na najnavštevovanejších internetových stránkach: podroze.onet.pl, (v 

regiónoch Małopolska, Śląsk, Mazowieckie, Wielkopolska) a správa facebooku v poľskom jazyku. 

Termín kampane: 23.5.2014- 15.6.2014  

  

b) na podporu zimného turizmu realizovala viacero aktivít:  

- prezentáciu kúpeľníctva v časopise Vokrug Sveta na ukrajinskom trhu, 

na internete, facebooku a navštevovaných internetových portáloch 

v Bielorusku a Lotyšsku a megaboard v Ružomberku, 

- kampaň na podporu zimného turizmu na anglickom trhu pozostávala 

z marketingových a PR služieb,  prezentácie ponuky pre tour operátorov 

a agentúry a zaslanie newslettera s ponukou regiónu klientom Wizz Air, 

prípravu tlačených propagačných a prezentačných materiálov regiónu 

Liptov.  V rámci kampane na anglickom trhu sme realizovali  

internetovú kampaň a pres monitoring, pre lepšie posúdenie efektívnosť 

vynaložených prostriedkov. 

Termín kampane: 15.10.-31.12.2014 

- kampaň na podporu zimného turizmu na poľskom trhu:  v rádiu, na 

billboardoch, internete (AdWords a facebook) a prostredníctvom PR na 

poľskom trhu , web stránke (+ TVP Krakow – Zimowa Jazda – prezentácia 

regiónu Liptov a mesta LM pred MSJ Jasná). Počas kampane bolo 

oslovených 16,5 mil. potenciálnych návštevníkov.  

Termín kampane: 1.11.-31.12.2014 

- prezentácia na podporu zimného turizmu na slovenskom trhu: inzercia 

v denníku Šport – príloha Vianoce a zima 

-  prezentáciu zimného turizmu  regiónu Liptov v príletovej hale letiska Poprad 

http://www.visitliptov.sk/
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Uvedené aktivity výrazne prispeli k budovaniu povedomia o regióne a známosti značky Liptov doma i v zahraničí 

a zvýšení návštevnosti stránky www.visitliptov.sk 

 

Elektronická komunikácia na zlepšenie informovanosti o atraktivitách v regióne 

V rámci aktivity realizovala OOCR REGION LIPTOV nasledovné aktivity: 

- komunikáciu na sociálnych sieťach , vedenie facebookového profilu, zasielanie newsletterov 

potenciálnym klientom na 53 000 mailových adries v anglickej, poľskej jazykovej mutácii 

- pre informačný servis využívala spoločnú existujúcu webovú stránku www.visitliptov.sk,ktorá bola 

doplnená o ruskú jazykovú verziu stránky vrátane doprogramovania a prekladov. Pravidelne bola 

aktualizovaná stránka o novinky letnej/zimnej sezóny v regióne a v strediskách, informácie o podujatiach 

ap.  

Vďaka kampaniam počas letnej a zimnej sezóny sa zvýšil počet používateľov stránky  o 121 % a počet priateľov 

na facebookovom profile regiónu dosiahol 8 000. 

 

Mobilná aplikácia vrátane internetovej microsite 

V rámci aktivity oblastná organizácia zabezpečila vytvorenie mobilnej aplikácie, jej naplnenie informáciami 

o regióne, jeho atrakciách, cyklotrasách, podujatiach. Mobilná aplikácia je účinný moderný nástroj na plánovanie 

denného programu pre návštevníkov Liptova, naviguje klientov v teréne, zaznamenáva prejedenú trasu. Aplikácia 

je prepojená so stránkou www.mapa.visitliptov.sk. Za minulý rok zaznamenala 2 322 stiahnutí. V roku 2014 

plánuje REGION LIPTOV zvyšovať využívanie aplikácie a realizovať aktivity na zvýšenie počtu stiahnutí aplikácie. 

 

 
 

PR, tlačový servis a infocesty 

OOCR REGION LIPTOV viedla pravidelný tlačový servis o novinkách a aktivitách v destinácii, celkom bolo 

vydaných 86 tlačových správ, distribuovaných slovenským, českým a poľským médiám.  

Zabezpečila nasledovné tlačové konferencie a infocesty: 

- tlačovú konferenciu k novinkám na letnú cyklistickú sezónu 

v regióne. Konferencie sa zúčastnilo 5 novinárov.   

- infocestu pre nákupcov a reprezentantov firiem a asociácií, 

organizovaná v spolupráci so SACR – MICE a Slovak 

Convention Burea /6.9.2014/ 

- infocestu pre pobaltských novinárov pred začiatkom zimnej 

sezóny 29.9.2014.  

http://www.visitliptov.sk/
http://www.mapa.visitliptov.sk/
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- infocestu novinárov pri príležitosti otvorenia zimnej turistickej sezóny Winter music opening /6.12.2014/, 

ktorej sa zúčastnilo 34 domácich a zahraničných novinárov. 

Realizovala a podporila tiež individuálne infocesty pre novinárov, ktorí navštívili najväčšie novinky v regióne v 

aquaparkov Tatralandia a GINO PARADISE Bešeňová. 

 

Propagačné materiály 

REGION LIPTOV zabezpečila realizáciu nasledovných propagačných materiálov: 

 celoročný videospot regiónu Liptov prezentujúci najväčšie atraktivity a krásy regiónu Liptov 

počas cca 3,5 min.   

 tlač propagačných materiálov o jednotlivých atrakciách na Liptove a možnostiach trávenia voľného 

času. Celkom bolo vydaných 15 druhov propagačných materiálov a máp: Sprievodca objavovaním 

Liptova leto / zima (brožúra a leták k projektu Liptov Region Card), Sprievodca atraktivitami mesta 

Liptovský Mikuláš leto/zima, Spoznaj mesto so svätým Mikulášom – turistický sprievodca pre deti, 

Mikulášske leto - propagačný materiál, Mikulášsky jarmok - propagačný materiál, Mikulášsky umelci - 

propagačný materiál k bezplatnej  sprievodcovskej službe, Cyklomapy regiónu Liptov, Turistická mapa 

atraktivít Liptova, Imidžový propagačný materiál mesta Ružomberok, Propagačný materiál zameraný na 

kúpeľníctvo v Liptove, Trhacie mapy Jasná a horný Liptov, Mapa strediska Jasná Nízke Tatry leto / zima 

Zabezpečila prípravu propagačného materiálu Bežecké trate Liptova a Sprievodcu atraktivitami mesta Liptovský 

Mikuláš a okolie.  

 

Prezentácia na výstavách a podujatiach 

Región Liptov bol prezentovaný na viacerých výstavách cestovného 

ruchu na Slovensku, v Českej republike, Poľskej republike a v 

Anglicku: 

 ITF SlovakiaTour Bratislava 2014 /30.1.-2.2.2014/ 

 Európa na vidličke v poľskej Wroclave /6.-7.6.2014/ 

 Slovenské dni v Wroclave, OC Galéria Dominikánska /21-

23.11.2014/ 

 Winter travel Krakow 2014 /26.-28.9.2014/ 

 WTM Londýn 2014 /3.-6.11.2014/ 

 prezentácia regiónu Liptov a ponuky regiónu počas zimnej 

sezóny v obchodnom centre Galeria Dominikanska vo 

Wroclave 21.-23.11.2014  

Účasť na výstavách prispela k zvyšovaniu známosti značky Liptov a ponuky regiónu.  

 

Projekt Liptov Region Card 

V roku 2014 bol zmenený koncept projektu Liptov Region Card (ďalej LRC). Od 1.1.2014 LRC zdarma získali tí 

klienti, ktorí boli ubytovaní u zmluvných partnerov a ktorí odvádzajú daň z ubytovania a poskytujú LRC každému 

klientovi. Vďaka novému konceptu projektu LRC získala OOCR REGION LIPTOV informácie o počte prenocovaní 

klientov. Tieto informácie využívajú samosprávy na kontrolu výšky odvedenej dane z prenocovania. Pre zvýšenie 

povedomia o produkte sme realizovali regionálnu kampaň na billboardoch na podporu nového konceptu LRC. 

 

Oblastná organizácia zabezpečuje všetky služby potrebné na zabezpečenie funkčnosti produktu Liptov Region 

Card, tj. prevádzkovanie softvéru  Liptov Region Card pre ubytovateľov v členských mestách a obciach, tvorba 

produktu Liptov Region Card a sprievodcu k Liptov Region Card, vytvorenie centrálneho registra prenocovaní 

a tiež v roku 2014 podporila tento projekt billboardovou kampaňou v regióne. Liptov Region Card je úspešným 

projektom, ktorý pomáha k znižovaniu čierneho ubytovania v regióne o čom svedčí aj nárast vybranej dane o 6,5 

% v rovnaní s rokom 2013. 

 

Termín realizácie: 1.1. - 31.12.2014 

Celkom bolo vydaných zdarma: 117 090 ks LRC 
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3.2 ČINNOSŤ TURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA 

 

Zabezpečenie dotykovej digitálnej obrazovky 

REGION LIPTOV zabezpečila nákup dotykovej mobilnej obrazovky, ktorá obsahuje praktické informácie pre 

klientov, ktorí navštívia informačné centrum v Liptovskom Mikuláši. LCD obrazovka obsahuje štruktúrovane 

usporiadané informácie o atraktivitách v regióne. Prostredníctvom dotykovej obrazovky si klienti vyhľadajú  body 

záujmu a potrebné informácie o atraktivitách v regióne.   

 

 

3.3 TVORBA A PODPORA PRODUKTOV CR 

 

Objav 7 pokladov Liptova 

7 pokladov LIPTOVA bol projekt, ktorého cieľom bolo pritiahnuť do regiónu Liptov rodiny s deťmi prostredníctvom 

zábavnej hry v prírode. Poklady Liptova boli rozdelené do 7 kategórií (pokladov). V projekte bolo zapojených  42 

turisticky zaujímavých miest Liptova. Pri návšteve minimálne 5 miest zapojených do projektu, nájdení truhličky 

a vylúštení hádanky, deti získali pekný darček z Liptova.  

Počet navštívených atrakcií:  5 400 

Počet vydaných darčekov:  1 172 ks 

Aktivita bola veľmi úspešná a pozitívne hodnotená, bolo vydaných 20 000 ks brožúr o zábavnej hre. Hra spojila 

región a motivovala k návšteve atrakcií. V nasledujúcom roku 2015 plánuje organizácia v projekte pokračovať. 

 

 
 

Mikulášsky umelci 

Bezplatná sprievodcovská služba umožnila návštevníkom Liptovského Mikuláša poznať históriu, život a tvorbu 

mikulášskych umelcov. Prehliadky zabezpečovali školení sprievodcovia v slovenskom, anglickom a poľskom 

jazyku. 

Počet prehliadok:  40  

Termíny prehliadok:  1.7. - 31.8.2014 - 1x týždenne a počas dní 21.2.2014, Stoličné dni, Otvorenie 

sprievodcovských  služieb, Svetový deň CR 

Počet účastníkov:  1 980  

Aktivita si získava obľubu u návštevníkov, preto chce organizácia pokračovať v projekte aj v roku 2015.  

 

Sprievodcovská služba v Múzeu A. Hlinku 

Sprievodcovská služba poskytuje pútavé rozprávanie o živote a diele A. Hlinku, ktoré prebiehalo počas letnej 

sezóny v Mauzóleu A. Hlinku.  

Termíny prehliadok:  1.7. - 31.8.2014 (Ut – So) 

Počet účastníkov: 1 300 návštevníkov 
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Pozitívny ohlas na aktivitu bol zaznamenaný u cieľovej skupiny cirkevného turizmu a školských výletov. V aktivite 

plánuje organizácia pokračovať aj v nasledujúcom roku 2015. 

 

Organizácia podujatí 

REGION LIPTOV zo svojich prostriedkov organizovala viaceré podujatia:   

 Majstrovstvá sveta juniorov v zjazdovom lyžovaní 2014 v stredisku Jasná Nízke Tatry 

 4. Enviromentálny deň v Liptove – podujatie spojené s čistením brehov Liptovskej Mary dobrovoľníkmi 

/11.-12.4.2014/ 

 Veľká noc v Jasnej /19.-21.4.2014/ 

 Otvorenie letnej turistickej sezóny v regióne na Liptovskej Mare /11.6.2014/ 

 Otvorenie letnej sezóny v Hrabove – LetOKrst 2014 /31.5.2014/ 

 Water Battle – otvorenie letnej turistickej sezóny v aquaparku Tatralandia medzinárodným súbojom 

národov /14.6.2014/ 

 Svätojánske noci – otvorenie letnej turistickej sezóny v Liptovskom Jáne /20-21.6.2014/ 

 Stoličné dni – tradičný predaj, ľudové remeslá a kultúrny program v centre mesta Liptovský Mikuláš /26.-

28.6.2014/ 

 Odhalenie pamätnej tabule A. Lutonskému v Demänovskej Doline /12.7.2014/ 

 Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach – 15. ročník tradičných slávností /25.-

27.7.2014/ 

 Mikulášske leto 2014 - podujatie na oživenie a zatraktívnenie centra mesta Liptovský Mikuláš počas 

letných mesiacov júl – august 

 Ružový festival – tradičné podujatie na oživenie centra mesta Ružomberok /12.9.2014/ 

 Dračia noc na Chopku /19.7.2014/ 

 Birthday latino fiesta – 11. narodeniny najväčšieho aquaparku v Liptove – Tatralandia /5-6.7.2014/ 

 Tropical party v aquaparku Tatralandia /15.8.2014/ 

 Beach Party – podujatie na zatraktívnenie Jánskej doliny /2.8.2014/ - nahradilo pôvodne podujatie Ciagel 

 Deň ľudových remesiel – podujatie na zatraktívnenie Jánskej doliny /27.7.2014/ 

 Extreme sports v GINO PARADISE Bešeňová /8-9.8.2014/ 

 Fittness víkend v GINO PARADISE Bešeňová /1-2.8.2014/ 

 Zumba víkend v GINO PARADISE Bešeňová /11-12.7.2014/ 

 Sport weekend v aquaparku Tatralandia /26.-27.7.2014/ 

 Summer beach party v aquaparku Tatralandia /30.8.2014/  

 Sakrálny týždeň v Liptove - týždeň otvorených sakrálnych pamiatok na Liptove  s vyvrcholením osláv 

150. výročia narodenia A.Hlinku /22.9.-28.9.2014/ 

 Jánske dušičky – tradičné podujatie v L. Jáne /31.10.-1.11.2014/ 

 Mikulášsky jarmok 2014 spojený s otvorením zimnej turistickej sezóny v centre mesta Liptovský Mikuláš 

/4-6.12.2014/ 

 Spoločné otvorenie zimnej turistickej sezóny v regióne Liptov a Horehroní na Chopku /5.12.2014/ 

s tlačovou konferenciou s novinkami na zimnú sezónu 

 Winter music opening Jasná – najväčší zimný event  na Liptove a Slovensku  v najväčšom lyžiarskom 

stredisku regiónu Liptov /6.12.2014/ 

 Silvester 2014 v centre mesta Liptovský Mikuláš 

Podujatia výrazne prispeli k oživeniu a zatraktívneniu mikroregiónov regiónu Liptov a pritiahnutiu turistov na 

Liptov. 
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3.4 PODPORA ATRAKTIVÍT V REGIÓNE LIPTOV 

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV podporovala viaceré atraktivity v regióne Liptov: 

 Vlkolínec tvorivé dielne - na oživenie a zatraktívnenie pamiatky UNESCO Múzea ľudovej architektúry 

v prírode Vlkolínec. Návštevníci mali príležitosť zoznámiť sa s dávno zabudnutými remeslami 

hrnčiarstvo, tkanie, čipkovanie, drôtikárstvo, paličkovanie a  vyskúšať pod dohľadom odborníkov ručnú 

prácu a vyrobiť si vlastný výrobok.  

Termín:    1. júl – 31.august 2014  

Počet zapojených:   2 200 

 Drakopark  - zábavná hra pre rodiny s deťmi na oživenie a zatraktívnenie Demänovskej doliny. Aktivita 

si získala veľkú obľubu. Počas letnej sezóny 2014 sa v stredisku rozdalo 20 000 ks tlačených 

sprievodcov k tejto aktivite, v ktorom deti plnili rôzne úlohy a hádanky. Rodiny s deťmi tak získali 

jednoduchý návod, ako si spríjemniť dovolenku, poznať tajomstvá Demänovej a získať darček.  

Počet zapojených účastníkov:  2 487 

Termín:     31.5.2014 – 7.10.2014  

 

3.5 INFRAŠTRUKTÚRA CR 

 

 Značenie cyklotrás – cieľom organizácie je premeniť región Liptov na cykloregión, pokračovať 

v značení cyklotrás. K existujúcim 700 km pribudli v roku 2014 ďalšie cyklotrasy: 

Liptovské Kvačany – Bukovina, dĺžka 7,9 km 

Vlašky – Lazisko, dĺžka 13,3 km 

Kalvária – Čutkovská dolina – Vtáčnik, dĺžka 12,3 km 

Spolu pribudlo:   33,5 km cyklotrás 

Vyznačením cyklotrás vznikol 59 km dlhý veľký okruh okolo Liptovskej 

Mary. Vzhľadom na to, že sa nestihla zabezpečiť prípravu projektu 

a potrebné povolenia plánovaný úsek Liptovský Mikuláš – Žiarska dolina 

časť finančných prostriedkov plánovaná na značenie  bola presunutá so 

súhlasom ministerstva. 

Vzhľadom na rastúci trh cykloturistiky plánuje organizácia do budúcna 

pokračovať v značení cyklotrás a premene regiónu na cykloregión. 

 Infraštruktúra pre cyklistov – navigácia cyklotrás – bolo osadených 6 outdoorových infotabúľ 

s mapou cyklotrás v regióne a to v lokalitách: Bešeňová, Iľanovo, Lazisko, Liptovská Osada, Pribylina, 

Partizánska Ľupča. Druhá etapa bude realizovaná v roku 2015 osadením ďalších 6 ks infotabúľ v teréne.  

 Vybudovanie Kyslíkovej dráhy – REGION LIPTOV zabezpečila vybudovanie Kyslíkovej fitnes dráhy 

v areáli Hrabovskej doliny. Dráha pozostáva zo 6 druhov cvičebných prvkov s info tabuľou použitia fitnes 

prvkov umiestnených v okolí Hrabovskej priehrady. Aktivita prispela k zatraktívneniu mikroregiónu 

Hrabovskej doliny. 

 Rekonštrukcia autobusovej zástavky v Bešeňovej – bola zrealizovaná rekonštrukcia zástavky v 

obci Bešeňová. Zástavka bola doplnená lavičkou a informačnou mapou regiónu Liptov na bicykli.  

 Prevádzkovanie SKI & AQUA BUS-u -  Po úspešných predošlých rokoch pokračovala organizácia 

v realizácii projektu SKI & AQUA BUS a zlepšenia dopravných služieb pre návštevníkov regiónu v zimnej 

sezóne prostredníctvom bezplatnej dopravy do aquaparkov a lyžiarskych stredísk:  

SKI & AQUA BUS premával na štyroch linkách: 

 Tatralandia – Jasná a späť  

 Kúpele Lúčky – Jasná a späť  

 Kúpele Lúčky – Malinô Brdo a späť  

 Liptovský Ján – Jasná a späť  

V rámci aktivity bola zabezpečená príprava projektu a grafikonov, označenie zastávok/označníkov, 

zabezpečenie povolení na umiestnenie označníkov a grafikonov na zastávky, tlač propagačných 

materiálov. 

SKI & AQUA BUS premával v termíne:  25.12.2013 – 9.3.2014 a od 25.12.2014 - 31.12.2014. 

Počet prepravených osôb:   70 000 klientov 

Projekt je pozitívne hodnotený klientmi a ubytovateľmi, výrazne prispieva k obsadenosti ubytovacích 

zariadení vo väčšej vzdialenosti od lyžiarskych stredísk. Mnohé ubytovacie zariadenia v Jánskej doline 
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(Hotel Sorea, Wellness hotel Alexandra) alebo v Liptovskom Mikuláši a Lúčkach zaznamenali nárast 

obsadenosti.  

 

 
 

3.6 ZABEZPEČENIE STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV, ŠTATISTÍK A PRIESKUMOV 

 

OOCR REGION LIPTOV zabezpečuje vyhodnocovanie viacerých štatistík a informácií o regióne, ktoré sú 

účinným nástrojom na vyhodnocovanie pozície destinácie na trhu.: 

- vypracovávanie štatistík cestovného ruchu v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok – štvrťročne, 

polročne, ročne; porovnanie so susednými regiónmi cestovného ruchu,  

- zber informácií a vypracovanie štatistiky vybranej dane za ubytovanie v regióne Liptov štvrťročne, ročne.  

- vyhodnotenie projektu SKI&AQUA BUS – zber štatistík obsadenosti SKI & AQUA BUSu na všetkých linkách, 

reporty, záverečné vyhodnotenie projektu SKI & AQUA BUS. 

 

3.7 ZAVEDENIE HODNOTIACEHO SYSTÉMU KVALITY 

 

REGION LIPTOV realizovala druhý ročník projektu s názvom Liptovská hviezda. Vytvorila metodiku hodnotenia 

reštauračných zariadení v spolupráci s odborníkmi na kvalitu. Zabezpečila vytvorenie hodnotiaceho dotazníka, 

anonymné hodnotenie reštauračných zariadení prostredníctvom profesionálnej agentúry, vyhodnotenie 

a odovzdanie ocenení. Informácia o projekte bola prezentovaná v tlačových správach, médiách TV Markíza, 

RTVS (rozhlas, televízia), TV JOJ a na internetových portáloch.  

Počet zapojených reštauračných zariadení:  26 

Termín realizácie:    september – december 2014 

Ocenené reštauračné zariadenia sú zverejnené na:  

http://visitliptov.sk/sk/odporucame-liptovska-hviezda 

Vzhľadom na úspešnosť projektu plánuje organizácia v projekte pokračovať aj v roku 2015 

hodnotením ubytovacích zariadení. 

    

http://visitliptov.sk/sk/odporucame-liptovska-hviezda
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Hospodárenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV 
 
Oblastná organizácia REGION LIPTOV vedie podvojné účtovníctvo podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. Vo svojom účtovníctve vedie oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou 
činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu a výnosy a náklady na jej podnikateľskú  činnosť.  
 
Náklady a výnosy k 31.12.2014 

Oblastná organizácia hospodárila v roku 2014 s výnosmi  vo výške 1 678 642,21 eur.  Výnosy pozostávali z tržieb 
za predaj tovarov a služieb v čiastke 58 188,27 eur,  ostatnými výnosmi vo výške  6 054,56 eur,  členskými 
príspevkami vo výške 819 596,00,- eur a s dotáciou vo výške 723 888,65 eur. Vo výnosoch je zahrnuté aj 
rozpustenie výnosov budúcich období zo zlúčených spoločností  OOCR Jasná a OOCR L. Ján v čiastke 
45 867,86 eur.   
 
Oblastná organizácia REGION LIPTOV hospodárila s dotáciou v zmysle projektu schváleného ministerstvom 
dopravy. Nevyčerpanú dotáciu vo výške 577 eur a výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 855,28 eur, ktoré 
vznikli využívaním licencie  LRC na podnikateľské účely, sme odviedli na účet ministerstva v termíne 10.4.2015.    
 
Celkové náklady oblastnej organizácie REGION LIPTOV k 31.12.2014 predstavovali sumu 1 678 642,21 eur. V 
roku 2014 bolo realizovaných a podpísaných desať zmlúv o poskytnutí účelových finančných prostriedkov vo 
výške 121 500 eur. Oblastná organizácia  uhradila členský príspevok Krajskej organizácii Žilinský turistický kraj 
na rok 2014 vo výške 78 890 eur. 
 
Hospodársky výsledok k 31.12.2014 predstavuje stratu vo výške – 57 289,01 eur (znížený o zrážkovú daň 
z príjmov). Strata bola spôsobená realizáciou marketingových aktivít v stredisku Jasná, ktoré boli financované 
z členských príspevkov bývalej OOCR Jasná.  

 

Hospodársky výsledok  k 31.12.2014 

 

  Plán 2014 
Skutočnosť                
I-IV. Q 2014 

Plán I - IV.Q.            
v.s skutočnosť 

Plán I-IV. Q        
vs. skutočnosť           

% 

          

NÁKLADY 1 583 385 1 678 642,21 95 257,56 6 

          

Aktivity z dotácie  718 596 657 388,23 -61 207,77 -9 

Aktivity členské príspevky 864 789 1 021 253,98 156 465,33 18 

Aktivity členov z ČP 612 819 757 416,60 144 597,60 24 

Režia  122 509 117 411,41 -5 097,79 -4 

Služby poskytované 
klastrom  5 000 0,00 0,00 0 

Náklady na podnikateľskú 
činnosť 25 322 58 657 32 535 132 

LRC (mzdy, telefóny, 
licencia) 25 322 24 031,06 -1 290,94 -5 

Náklady nakup tovaru 0 17 252,85 17 252,85 - 

Mzdy súvisiace s PČ 0 16 573,46 16 573,46 - 

Ostatné náklady PČ 0 799,37 799,37 - 

Neuplatnena DPH 20 248 9 678,60 -10 569,85 -52 

členské KOCR 78 890 78 890,00 0,00 0 
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VÝNOSY 1 586 019 1 621 362,51 29 232,92 2 

Dotácia * 718 595 723 888,65 5 293,65 1 

Členské príspevky 817 092 819 596,00 2 504,00 0 

Výnosy z predaja reklamy 0 5 829,62 5 829,62 - 

Výnosy z predaja GP 0 15 310,56 15 310,56 - 

Výnosy z predaja LRC, 
domova kniha 25 000 37 048,09 12 048,09 48 

Výnosy vybraná daň miest 
(náklady LRC) 25 332 0,00 -25 332,00 0 

Postúpenie pohľadávok 0 13 579,00 13 579,00 - 

Iné výnosy, úroky kreditné 0 6 110,59 6 110,59 - 

Hospodársky výsledok  2 634 -57 279,70 -66 024,64 -2274% 

 Daň z príjmov   9,31      

 

Hospodársky výsledok k 31.12.2014 predstavuje stratu vo výške – 57 289,01 eur (znížený o zrážkovú daň 

z príjmov 9,31 eur). Strata bola spôsobená realizáciou marketingových aktivít v stredisku Jasná, ktoré boli 

financované z členských príspevkov bývalej OOCR Jasná.  

 

 
 

 
Podnikateľská činnosť  

 
Náklady na podnikateľskú činnosť predstavovali 58 656,74 eur, tržby z podnikateľskej činnosti 58 188,27 eur. 
Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti predstavoval stratu – 468,47 eur.   
 

Náklady podnikateľská činnosť: 58656,74 

LRC (mzdy, telefóny, licencia) 24031,06 

Náklady nákup tovaru 17252,85 

Mzdy súvisiace s PČ 16573,46 

Ostatné náklady 799,37 

Výnosy PČ 58 188,27 

HV podnikateľská činnosť -468,47 
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Aktíva a pasíva k 31.12.2014 

  

Aktíva k 
31.12.2014 

Pasíva k 
31.12.2014 

SPOLU k 31.12.2014 

Súvaha k 31.12.2014       

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 219 328,86   219 328,86 

Pokladňa, stravné lístky 455,98   455,98 

Bankové účty 248 366,99   248 366,99 

Finančné účty spolu 248 822,97   248 822,97 

Náklady budúcich období 26 942,14   26 942,14 

Pohľadávky krátkodobé + náhrada škody 
(T.Kolná) 24655,66   24655,66   

Pohľadávky krátkodobé 68301,05   68301,05 

Tovar (sklad LRC, GP, domová kniha) 5 124,36  5 124,36 

Pohľadávky spolu 92 956,71   92 956,71 

Majetok spolu 593 175,04   593 175,04 

Cudzie zdroje /záväzky/   116 096,13 116 096,13 

Výnosy budúcich období /kampaň UA, 
autobus, mulčovač, Biela púť/   263 953,81 263 953,81 

Nevysporiadaný HV predchádzajúcich 
období  /Region Liptov, Jasná, a LJT za 
roky 2012,2013/ 

 
270 414,11 270 414,11 

Hospodársky výsledok bežného roka *   -57 289,01 -57 289,01 

Pasíva spolu                      593 175,04 

* Hospodársky výsledok bežného roka znížený o daň z úrokov a príjmu z podnikateľskej činnosti. 
 
K 31.12.2014 bol majetok hmotný a nehmotný majetok OOCR REGION LIPTOV vo výške 219 328,86 eur 
v členení : mulčovač v Liptovskom Jáne, oddychová zóna Biela Púť, lezecká stena, prekážková dráha Bambuľka, 
autobus a 2 automobily Suzuki SX 4, informačný dotykový monitor,  zástavka autobusu v Bešeňovej, kyslíková 
dráha Hrabovo, rozhľadňa v Liptovskom Jáne.  
 
V pohľadávkach krátkodobých k 31.12.2014 je zahrnutá pohľadávka voči obci Demänovská Dolina za členské 
príspevky vo výške 17 500 eur, postúpenie pohľadávok voči spoločnosti Klaster LIPTOV vo výške 13 579 eur, 
zálohy na naftu, dopravu ski & aqua busom  vo výške 21 355,04 eur a pohľadávky voči obchodným partnerom vo 
výške  15 218,04 eur. 
 
Náklady budúcich období vo výške  26 942,14 eur zahŕňajú: náklady na použitie licencie na mapy, prenájom 
billboardov, kampaň na anglickom trhu.  
 
Výnosy budúcich období vo výške 263 953,81 eur pozostávajú z čiastky 34 734,07 eur z nevyčerpaných záloh 
týkajúcich sa dotácie na prevádzkové náklady, z čiastky 200 189 eur z titulu čerpania dotácie na kapitálové 
výdavky týkajúce sa zlúčených spoločností Jasná a Liptovský Ján Turizmus a z čiastky 29 030,74 eur z dotácie 
poskytnutej v roku 2014 na kapitálové výdavky OOCR REGION LIPTOV. 
 
Nevysporiadaný výsledok  hospodárenia minulých rokov vo výške 270 414,11 eur pozostáva z čiastky 249 430,33 
eur z titulu zlúčenia spoločností Jasná a Liptovský Ján Turizmus a z čiastky 20 983,78 eur predstavuje 
nerozdelený zisk OOCR REGION LIPTOV z minulých rokov .    
 
Výsledky hospodárenia overil audítor. Audítor nezistil žiadne skutočnosti na základe ktorých by sa domnieval, že 
účtovníctvo nie je v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania:  
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4. SPRÁVA DOZORNEJ RADY k ročnej účtovnej závierke a návrh                          o 

vysporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2014 
 

 
 
Dozorná rada sa uzniesla a berie na vedomie hospodárske výsledky OOCR REGION LIPTOV za rok 2014. Na 

základe skutočností z vykonaného účtovného auditu a  účtovnej závierky k 31.12.2014 dozorná rada odporúča 

valnému zhromaždeniu schváliť: 

- ročnú účtovnú závierku za rok 2014 

- návrh vykázanú stratu v sume - 57 289,01 € vyspriadať z nerozdeleného zisku minulých období za rok 2012 vo 

výške 17 276,73 eur a za rok 2013 vo výške 40 012,28 eur 

 
 
 
          Ing. Slávka Medveďová 
       predsedníčka dozornej rady 
            OOCR REGION LIPTOV 
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Záver 
 
Región Liptov začiatkom roka 2014 začal realizovať aktivity pod spoločnou značkou Liptov a jednotným 
vedením. Oblastná organizácia v minulom roku získala dotáciu vo výške 718 597,15 eur na podporu rozvoja CR 
v regióne. Realizácia aktivít projektu výrazne prispela k zvyšovaniu atraktívnosti destinácie a nárastu 
vybranej dane. Zlepšili sme propagáciu značky Liptov na domácom trhu, v Poľsku, Českej republike, pobaltských 

krajinách  a Anglicku realizáciou kampaní. 
 
Využili sme potenciál nových leteckých spojení Riga – Poprad, Londýn - Poprad, čím sme  nahradili výpadky 

ukrajinskej klientely v dôsledku krízy na Ukrajine. Prostredníctvom pravidelného mediálneho servisu sme zlepšili 
povedomie o regióne, aktivitách a novinkách. Pokračujeme v tradícii spoločného otvorenia letnej a zimnej 
turistickej sezóny. Zvýšili sme atraktívnosť podujatí a ich propagáciu prostredníctvom PR a sociálnych sietí 

a mobilnej aplikácie.  
 
Pokračovali sme v úspešnom projekte SKI & AQUA BUSu, ktorý prepojil všetky najväčšie turistické centrá 

Liptova. Premával na linkách Tatralandia-Jasná, Liptovský Ján–Jasná, Lúčky-Jasná, Lúčky-Malinô Brdo. SKI & 
AQUA BUS previezol počas zimnej sezóny 70 tisíc lyžiarov. Projekt zabezpečil komfortnú dopravu klientov do 
lyžiarskych centier, čo prispelo k zlepšeniu obsadenosti ubytovacích zariadení v lokalitách vzdialenejších od 
lyžiarskych stredísk. Projekt bol pozitívne hodnotený zo strany turistov a ubytovateľov. 
 
Liptov pokračoval na ceste premeny regiónu na cykloregión, vyznačili nové cyklotrasy v dĺžke 33,5 km, 
ťažiskovou cyklotrasou bola tematická cyklotrasa veľký okruh okolo Liptovskej Mary. Vytvorili sme mapu 
cyklotrás, pripravili projekt outdorových cyklistických máp a mobilnú aplikáciu Liptov. 

 
Nadviazali sme na  realizáciu poznávacích produktov pre návštevníkov: zábavná hra pre rodiny s deťmi 7 
pokladov Liptova, zábavná hra Drakopark, bezplatné sprievodcovské služby Mikulášsky umelci, Mauzóleum 
A. Hlinku. Tieto produkty motivovali návštevníkov a turistov k poznávať Liptov, jeho atrakcie a krásy.  

 
V roku 2014 sme zaviedli nový koncept Liptov Region Card. Liptov Region card poskytujeme každému 

klientovi zdarma, ak ubytovateľ odvedie daň za ubytovanie. Do softvéru sme zapracovali regionálny register 
ubytovaní vďaka ktorému majú mestské úrady prehľad o počte ubytovaní u jednotlivých ubytovateľov. Vďaka 
projektu Liptov Region Card sa nám darí systematicky znižovať počet legálnych ubytovateľov a zvyšovať výšku 
vybranej dane z ubytovania (nárast vybranej dane o 37 % kumulatívne za v rokoch  2012 – 2014).  

 
V rámci projektu sme realizovali podujatia na oživenie a zatraktívnenie mikroregiónov, aby sa stali stálou ponukou 
CR v regióne ako aj podujatia v TOP strediskách cestovného ruchu na zvyšovanie návštevnosti regiónu. 
 
Dovolenka na Liptove je do veľkej miery závislá od počasia. Po štyroch rokoch rastúceho trendu počtu 
návštevníkov a prenocovaní v roku 2014 zaznamenal región Liptov prvý raz pokles výkonov cestovného ruchu, 
ktorý bol spôsobený nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Pokles návštevnosti a počtu prenocovaní je 
mierne nižší ako celoslovenský priemer.  Pozitívom je, že napriek poklesu počtu prenocovaní sa nám podarilo 
zvýšiť výšku vybranej dane z ubytovania o 6,5 %.  Všetky realizované aktivity výrazne prispeli posilňovaniu 
silných stránok, eliminácii slabých stránok destinácie, využívaní príležitostí a k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti regiónu. 

 
 
 
 

        
 
 
 
       Ing. Darina Bartková 
       výkonná riaditeľka  
       REGION LIPTOV 


