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A)  Zachovanie 3 zamestnancov

ZACHOVANIE DOTERAJSEJ FORMY TIC
Elektrina (VSE) 2100
Voda 100
Telefón/internet, postovne 1230
Cestovné (veľtrhy BA, Budapest) 350
Všeobecný materiál 800
Software (aktualizácie) 400 programy: sklad, účtovníctvo, mzdy

Reprezent. náklady 50 zmenáreň, cestovné poriadky

Opravy a údržba 100
Zabezpečovacie zariadenie, ochrana objektu, tel. linka 499
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane) 121
Kurzy, školenia, semináre 50
Tlač propag.mat.+všeob.služby (scanov.,lamin.) 100
Notárske a správne poplatky, kolky 20
Zamestn. stravné lístky 1145
Poistenie majetku 161
WEB stránka, webhosting 305
Členské poplatky - AICES 165
Mzdy (2 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP) 35900
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty,nedele) 1500
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN 270

Prevádzkové náklady spolu: 45366

Zisk z predaja vstupeniek 1670
Zisk z predaja cestovných lístkov 2350
Kopírovacie služby 500
Sprievodcovské služby 1460
Inzertné služby 130
Sprostredkovanie ubytovania 860
Zmenáreň 400
Ostatné služby (vitrína) 300
Zisk z predaja tovaru 4600

Zisk z podnikate ľskej činnosti: 12270
Príspevok od zria ďovate ľa 33096

Výhody:

zachovanie doterajšieho fungovania TIC, zachovanie sezónnych otváracích dôb, soboty, nedele

zachovanie doterajšej prezentácie mesta - veľtrhy, výstavy

poznámka:
nikde na svete informačné centrá neprinášajú zisky

nikde na svete nemajú informačné centrá špeciálne komerčné aktivity

Turistická informačná kancelária (TIK) je účelové zariadenie, ktoré zabezpečuje

zber, aktualizáciu a bezplatné poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu.

Jej poslaním je vytvárať komplexnú a stále aktuálnu ponuku CR v oblasti svojho pôsobenia.

zachovanie vlastných príjmov so sprievodcovskej činnosti, možnosť zvýšenia príjmov z podnikateľskej 
činnosti - nové produkty



Rozpis položky VŠEOBECNÝ MATERIÁL
13 bal. kanc. papiera á 12,- € 144,00 €

6 ks toneru čierneho, 1 sada farebného toneru 330,00 €

15 ks šanony á 2,80 € 42,00 €

5 bal. fareb. papiera á 3,- € 15,00 €

20 ks rýchloviazačov á 0,80 € 16,00 €

3 bal. euroobalov á 2,- € 6,00 €

kalkulačka 3,00 €

predlžovačka 15,00 €

batérie 4,00 €

3 ks zošitov A4 na štatistiku 3,00 €

20 ks príjmové a výdavkové doklady á 0,60 € 12,00 €

spinky, nožnice, zošívačka, pripínačky, perá... 25,00 €

dekoračný materiál 10,00 €

žiarovky 35,00 €

čistiace prostriedky 85,00 €

hygienické potreby 55,00 €

CELKOM: 800,00 €



B)  A PREPUSTENIE 1 PRODUKTOVÉHO REFERENTA, 

ZACHOVANIE DOTERAJSEJ FORMY TIC
Energie, voda 2400
Tel.Fax/internet, postovne 1400
Cestovné 350
Všeobecný materiál 800
Software 400
Reprezent. náklady 50
Opravy a údržba 100
Zabezpečovacie zariadenie, ochrana objektu 333
Všeob.sl.:-vyhot.nadlimitných kópií (podľa Zmluvy o nájme kopír.stroja) 200
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane) 121
Kurzy, školenia, semináre 150
Tlač propag.mat.+všeob.služby (scanov.,lamin.) 100
Notárske a správne poplatky, kolky 20
Zamestn. stravné lístky 745
Poistenie majetku 161
WEB stránka, webhosting 305
Členské poplatky - AICES 165
Mzdy (2 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP) 26900
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty) 2000
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN 200

Prevádzkové náklady spolu: 36900

Zisk z predaja vstupeniek 1670
Zisk z predaja cestovných lístkov 2350
Kopírovacie služby 700
Sprievodcovské služby 1460
Inzertné služby 130
Sprostredkovanie ubytovania 860
Zmenáreň 400
Ostatné služby (vitrína) 300
Zisk z predaja tovaru 4600

Zisk z podnikate ľskej činnosti: 12470
Príspevok od zria ďovate ľa 24430

Negatíva, ohrozenia a riziká:
skrátenie otváracej doby (mimosezónne o soboty, v sezóne o nedele)

rozdelenie úloh produktového referenta medzi riaditeľa a ekonomického referenta

potreba získania oprávnenia na sprievodcovskú činnosť, inak strata tohto predmetu činnosti

zvýšená potreba využívania externých sprievodcov

Výhody:

ostáva vlastné vedenie ekonomickej agendy a účtovníctva, účtovník môže vykonávať 

súbežne aj ostatné činnosti



C) A PREPUSTENIE EKONOMICKÉHO REFERENTA, 

ZACHOVANIE DOTERAJSEJ FORMY TIC
Energie, voda 2400
Tel.Fax/internet, postovne 1400
Cestovné 350
Všeobecný materiál 800
Software 400
Reprezent. náklady 50
Opravy a údržba 100
Zabezpečovacie zariadenie, ochrana objektu 333
Všeob.sl.:-vyhot.nadlimitných kópií (podľa Zmluvy o nájme kopír.stroja) 200
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane) 121
Kurzy, školenia, semináre 150
Tlač propag.mat.+všeob.služby (scanov.,lamin.) 100
Notárske a správne poplatky, kolky 20
Zamestn. stravné lístky 745
Poistenie majetku 161
WEB stránka, webhosting 305
Členské poplatky - AICES 165
Mzdy (2 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP) 26900
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty) 2000
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN 200
Externé účtovnícke služby 3360

Prevádzkové náklady spolu: 40260

Zisk z predaja vstupeniek 1670
Zisk z predaja cestovných lístkov 2350
Kopírovacie služby 700
Sprievodcovské služby 1460
Inzertné služby 130
Sprostredkovanie ubytovania 860
Zmenáreň 400
Ostatné služby (vitrína) 300
Zisk z predaja tovaru 4600

Zisk z podnikate ľskej činnosti: 12470
Príspevok od zria ďovate ľa 27790

Negatíva, ohrozenia a riziká:

Výhody:

ostáva predmet činnosti "sprievodcovské služby"

rozdelenie ostatných úloh ekonomického referenta (vyúčtovanie predajov vstupeniek týždenne 2 x, 
tvorba faktúr, vedenie pokladnice, príprava podkladov pre účtovníka) medzi riaditeľa a produktového 
referenta



D) ORGANIZAČNÉ ZAČLENENIE TIC DO

TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA ROŽŇAVA
2 PRACOVNÍCI (PREPUSTENIE 1 ZAMESTNANCA)
Energie, voda 2400
Tel.Fax/internet, postovne 1400
Cestovné 350
Všeobecný materiál 800
Software 400
Reprezent. náklady 50
Opravy a údržba 100
Zabezpečovacie zariadenie, ochrana objektu 333
Všeob.sl.:-vyhot.nadlimitných kópií (podľa Zmluvy o nájme kopír.stroja) 200
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane) 121
Kurzy, školenia, semináre 150
Tlač propag.mat.+všeob.služby (scanov.,lamin.) 100
Notárske a správne poplatky, kolky 20
Zamestn. stravné lístky 745
Poistenie majetku 161
WEB stránka, webhosting 305
Členské poplatky - AICES 165
Mzdy (2 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP) 26900
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty) 2000
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN 200
Odvod DPH podľa roku 2009 2600

Prevádzkové náklady spolu: 39500

Zisk z predaja vstupeniek 1670
Zisk z predaja cestovných lístkov 2350
Kopírovacie služby 700
Sprievodcovské služby 1460
Inzertné služby 130
Sprostredkovanie ubytovania 860
Zmenáreň 400
Ostatné služby (vitrína) 300
Zisk z predaja tovaru 4600

Zisk z podnikate ľskej činnosti: 12470
Príspevok od zria ďovate ľa 27030

Negatíva, ohrozenia a riziká:
TIC sa stane platcom DPH, odvod DPH štátu, keďže dodávatelia v prevažnej miere nie sú platcami

Výhody:

ostáva predmet činnosti "sprievodcovské služby"

rozdelenie ostatných úloh ekonomického referenta (vyúčtovanie predajov vstupeniek týždenne 2 x, 
tvorba faktúr, vedenie pokladnice, príprava podkladov pre účtovníka) medzi riaditeľa a produktového 
referenta



E) PRENÁJOM PRIESTOROV TIC SÚKROMNÉMU SUBJEKTU

RIZIKÁ:
prenájmom priestorov odovzdávame novému subjektu aj celý zisk zo zabehnutej 
podnikateľskej činnosti.

Zisk z predaja vstupeniek 1670

Zisk z predaja cestovných lístkov 2350

Kopírovacie služby 700

Sprievodcovské služby 1460

Inzertné služby 130

Sprostredkovanie ubytovania 860

Zmenáreň 400

Ostatné služby (vitrína) 300

Zisk z predaja tovaru 4600

Zisk z podnikate ľskej činnosti: 12470

1 pracovník MsU Rožňava tu zamestnaný nebude môcť garantovať štandard služieb 

informačného centra



F) Začlenenie pod Mesto Rož ňava

V súčasnosti nie je možné vykonávať podnikateľskú činnosť pod "hlavičkou" Mesta Rožňava,
pretože by sa týmto mesto stalo automaticky platcom DPH. K podnikateľskej činnosti a do obratu
DPH by sa automaticky započítali aj príjmy, ktoré sú v súčastnosti vykonávané "nepodnikateľsky",
ako napríklad príjmy z prenájmu.
Pri včlenení TIC do štruktúr Mesta Rožňava, by sa TIC muselo vzdať svojho zisku z vedľajšej 
podnikateľskej činnosti vo výške viac ako 12 tis. EUR a tým by mesto muselo financovať celú 
prevádzku. Ak počítame s pôvodnými 3 zamestnancami, islo by o nasledovné čísla:

Energie, voda 2400
Tel.Fax/internet, postovne 1400
Cestovné 350
Všeobecný materiál 800
Software 400
Reprezent. náklady 50
Opravy a údržba 100
Zabezpečovacie zariadenie, ochrana objektu 333
Všeob.sl.:-vyhot.nadlimitných kópií (podľa Zmluvy o nájme kopír.stroja) 200
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane) 121
Kurzy, školenia, semináre 150
Tlač propag.mat.+všeob.služby (scanov.,lamin.) 100
Notárske a správne poplatky, kolky 20
Zamestn. stravné lístky 1145
Poistenie majetku 161
WEB stránka, webhosting 305
Členské poplatky - AICES 165
Mzdy (2 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP) 35900
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty,nedele) 1500
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN 270

Prevádzkové náklady spolu: 45870

V prípade prepustenia 1 zamestnanca by sa potrebná čiastka znížila na 36900 EUR



FUNGOVANIE OSTATNÝCH IC NA SLOVENSKU

Asociácia informačných centier Slovenska združuje 59 informačných centier.

Rozdelenie podľa organizačnej formy je nasledovné:

Mesto, rozpočtové organizácie 23

Príspevkové organizácie 11

DMO, združenia 11

Súkromný subjekt 14

Z uvedeného prieskumu vyplýva, že prevažná časť IC na Slovensku funguje v súčasnosti

ako oddelenie Mestského úradu alebo rozpočtová organizácia. Táto reoganizácia vznikla

v súvislosti s vývojom hospodárstva v Slovenskej republike, kedy začali IC prechádzať

so samostatných právnych subjektov priamo pod Mestá a obce.

Po prieskume medzi jednotlivými centrami patriacimi pod samosprávu sme zistili,

že buď nevykonávajú žiadnu podnikateľskú činnosť, prípadne iba v minimálnej miere, so ziskom

maximálne do 2000 EUR - mestá financujú ich činnosť v plnej výške.

Informačné centrá existujúce ako súkromné subjekty sú takmer všetky cestovné kancelárie,

ktoré sa venujú outgoingu (zájazdom do iných krajín) a popri tom deklarujú aj poskytovanie 

informačných služieb pre turistov. Ich zástupcovia neriešia propagáciu mesta a regiónu,

ani rozvoj cestovného ruchu v danej oblasti. Sú zamerané komerčne - na zisk.



Externé ú čtovnícke služby

Vo veci vedenia účtovníctva pre TIC Rožňava externým účtovníkom sme oslovili nasledovné

účtovnícke spločnosti v Rožňave:

1. OK SK, s.r.o. Rožňava zamietnutie žiadosti

2. Ing. Ildikó Vámosová - LINEA cenová ponuka na 3360 EUR ročne

3. Privat partners, s.r.o. zamietnutie žiadosti

4. Ing. Vanyová zamietnutie žiadosti

5. Eco effekt, s.r.o. zamietnutie žiadosti

6. Jakon, s.r.o. Ing. Končeková zamietnutie žiadosti


