
ŠTATÚT 
regionálneho informačného turistického centra v Giraltovciach 

 

Regionálne informačné turistické centrum (ďalej len RITC je účelové zariadenie, ktoré 

zabezpečuje : 

 

        A. Zber, aktualizáciu, spracovanie a poskytovanie informácii o CR, 

 

        B. Sprostredkovanie služieb CR pre obyvateľov a návštevníkov okresu Svidník. 

 

 

1. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE 

 

1.1 Priestory a poloha  

RITC je umiestnené v centre mesta na ul. Dukelskej č. 57/64, kde je najväčšie 

sústredenie návštevníkov a občanov mesta. Sídli na prízemí budovy Domu služieb 

s prístupom priamo z ulice. Na vchodových  dverách sú umiestnené informácie 

o prevádzkovateľovi, t.j. neziskovej organizácii VIDIEK.  

Na označenie RITC okrem oficiálneho názvu sa použije malé písmeno „i“ v modrom 

alebo zelenom poli. Viditeľné označenie a navigácia k RITC bude zabezpečená 

prostredníctvom jednotného mestského informačného systému. 

 

      1.2 Materiálno-technické vybavenie 

- informačný pult (prvý kontakt so zákazníkom) 

- rokovacie miesto pre styk s klientom (samostatné sedenie so stolíkom) 

- kancelárska technika (počítačová zostava vrátane balíčka programov, kopírovacie 

zariadenie, digitálny projektor, informačná tabuľa, skartovač, stolík, pult, kancelárska 

stolička, stojan na propagačné materiály, registračná pokladňa, mobilný telefón) 

- tabuľa s prehľadom – ponukou práve sa konajúcich podujatí 

- na viditeľnom mieste tabuľa s vyznačením informačných okruhov a služieb 

poskytovaných v RITC, mapa mesta, regiónu a okresu 

- miesto na prezeranie propagačných materiálov 

- stojan na bezplatné propagačné materiály 

- predajný pult s pokladňou 

 

      1.3 Požiadavky na zamestnancov RITC 

Zamestnanci RITC prichádzajú do priameho kontaktu so zákazníkmi a sú vizitkou 

oblasti, ktorú propagujú. 

Minimálne požiadavky na prácu na prevádzke RITC sú nasledovné: 

- úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou humanitného alebo ekonomického smeru 

- absolvovanie kurzu sprievodcu cestovného ruchu a kurzu sprievodcu po danom 

mieste/ regióne 

- ovládanie cudzích jazykov (minimálne 1 svetový jazyk) 

- práca s PC 

- prehľad o aktuálnom spoločenskom dianí v okrese a okolitých regiónoch 

- prehľad o službách cestovného ruchu v okrese, vrátane ich poskytovania 

- základné poznatky o vývoji a súčasnom stupni rozvoja kultúry a umenia v okrese a  na 

Slovensku v európskom a svetovom kontexte 

- poznatky o súčasnom stave rozvoja CR v okrese a o je ďalšom rozvoji 



- základné poznatky o cestovnom ruchu, jeho doterajšom vývoji a smerovaní 

a predpokladanom rozvoji, najmä z hľadiska ekonomických a mimo ekonomických 

účinkov 

- komunikatívnosť 

- priateľské správanie 

- kultivované vystupovanie 

- flexibilnosť 

 

2. PRÁVNA  FORMA  RITC 

 

RITC je účelové zariadenie neziskovej organizácie VIDIEK, so sídlom na Ul. 

Bardejovskej 254, 087 01 Giraltovce, poskytujúcej verejnoprospešné služby v zmysle štatútu. 

Financovanie bezplatných služieb v zmysle tohto štatútu rieši VIDIEK, n.o. 

v spolupráci  s Mestským úradom v Giraltovciach, MAS Topoľa, dotácii, NFP z EŠIF-u. 

 

      3.  ZDROJE FINANCOVANIA 

 

            Hlavné zdroje financovania prevádzky: 

- príspevok z mestského rozpočtu 

- príspevok zo Stratégie CLLD 

- regionálny príspevok v rámci AP (akčného plánu) 

 

Doplnkové zdroje financovania: 

- z vlastnej podnikateľskej činnosti (sprievodcovská činnosť, predpredaj lístkov 

(provízie z predaja lístkov), predaj suvenírov, inzercia v tlači, zmluvy o spolupráci 

s poskytovateľmi ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb 

- sponzori 

 

      4.  NÁPLŇ ČINNOSTI RITC 

 

Hlavnou náplňou činnosti je: 

- zber 

- aktualizácia a 

- bezplatné poskytovanie informácií z mesta Giraltovce, územia MAS Topoľa a okresu 

Svidník osobne, telefonicky, písomnou formou alebo elektronicky.  

 

     4.1  Ďalšie súvisiace činnosti RITC sú: 

- tvorba produktov cestovného ruchu 

- ponuka a predaj komplexných služieb CR 

- tvorba a distribúcia propagačných materiálov  

- prezentácia regiónu formou internetových stránok  

- zabezpečovanie prezentácií na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, workshopoch, 

tlačových konferenciách a v médiách  

- spolupráca s miestnymi subjektami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu, 

podnikateľskou sférou a miestnym obyvateľstvom v oblasti zvyšovania ich 

zainteresovanosti v cestovnom ruchu. 

 

 

 

 



 Doplnkové  činnosti RITC: 

- poskytovanie  a zabezpečovanie animačných doplnkových služieb 

- implementácia Stratégie CR a cykloturistiky v okrese Svidník v oblasti marketingu, 

rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu 

- servisné služby (full service) podnikateľov v CR pri spracovaní produktov a ich 

predaji na trhu CR. 

 

      4.2 Zhromažďovanie a spracúvanie informácií 

RITC zhromažďuje informácie a vytvára komplexnú databanku o podnikoch a 

inštitúciách, najmä z cestovného ruchu v meste Giraltovce, územia MAS Topoľa a okresu 

Svidník.   

RITC zhromažďuje, spracúva a priebežne overuje informácie na základe vopred 

stanovených zásad dokumentačnej činnosti tak, aby databanka poskytovala aktuálny, 

objektívny a komplexný prehľad o možnostiach cestovného ruchu v oblasti jej pôsobenia. 

Informácie sú čerpané a zhromažďované zo všetkých dostupných zdrojov: 

- tlačené informácie – informačné materiály, denná tlač, časopisy, knihy, reklamná tlač 

- ostatné médiá – internet, televízia, rozhlas 

- telefonická alebo písomná požiadavka u príslušných organizácií, inštitúcií, firiem 

a pod. 

- návšteva tlačových konferencií, výstav a veľtrhov CR, kultúrnych a spoločenských 

akcií, účasť v združeniach CR 

- osobný kontakt v teréne. 

Získané informácie sa dokumentujú, vyberajú sa z nich faktografické informácie, ktoré 

môže klient RITC požadovať. Informácie sa spracovávajú a usporadúvajú do pevného 

systému tak, aby sa dali rýchlo nachádzať. Minimálna štruktúra jednotlivých položiek 

v komplexnej databanke obsahuje názov prevádzkovateľa, kontaktná osoba, ulica, popisné 

číslo, PSČ, mesto, telefón, prevádzkový čas, ponuka.  

Uložené informácie sa neustále aktualizujú. Ide o informácie, ktoré starnú a tým sa 

znehodnocujú, iné však naopak starnutím získavajú, čo musí posúdiť zamestnanec RITC. 

Úsilie zamestnancov bude smerovať k pravdivým informáciám, ktoré maximálne uspokoja 

zákazníka. 

 

      4.3 Propagácia 

Propagáciu vykonáva RITC v súlade so Stratégiou rozvoja CR a cykloturistiky 

v okrese Svidník do roku 2024. Zabezpečuje ju tiež tvorbou a distribúciou bezplatných 

propagačných a informačných materiálov pre južný región okresu. 

 Vydávanie týchto materiálov je financované podľa jednotlivých dohôd združením 

finančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa RITC, z finančných prostriedkov od miest, 

obcí, podnikateľov a zainteresovaných subjektov, ktoré majú v materiáli zabezpečenú 

prezentáciu, prípadne z finančných prostriedkov z projektov získaných na propagáciu. 

 Materiály sa distribuujú  priamo prostredníctvom RITC a jej pobočiek,  pri účasti na 

výstavách cestovného ruchu. Účasť na výstavách CR zabezpečuje RITC buď formou 

vlastného výstavného stánku (za mesto, prípadne región), no najmä formou spoluúčasti  

s Duklou DESTINATION a s inými organizáciami CR  a rozvojovými agentúrami.  

Ďalšia forma propagácie je zabezpečovaná spoluprácou s médiami (tlačové 

konferencie, rozhlas, televízia, inzercia v tlači a odborných publikáciách, spracovaním 

a aktualizáciou web stránky n.o. VIDIEK) . 

 

 



      4.4 Motivácia miestneho obyvateľstva k rozvoju mesta, mikroregiónu a okresu 

Svidník 

  RITC zabezpečuje: 

- účasť miestnych obyvateľov na rôznych podujatiach organizovaných v obciach, 

mestách, strediskách s cieľom ich častejšieho zapájania sa do účasti na regionálnom 

rozvoji všeobecne a v cestovnom ruchu vo vlastnej krajine 

- prácu so študentmi v oblasti regionálnej výchovy (napr. Svetový deň CR, Svetový deň 

sprievodcov CR, Slávnosti založenia mesta a pod.). 

 

      5.  ROZSAH POSKYTOVANÝCH PLATENÝCH A NEPLATENÝCH SLUŽIEB 

 

Okrem neplatených, t.j. bezplatných služieb, poskytuje RITC aj platené doplnkové 

služby. Tieto poskytuje  za úhradu podľa vopred stanoveného cenníka  a/ alebo na základe 

zmluvy. Na tieto má zriaďovateľ RITC  živnostenské oprávnenie. Podnikateľskú činnosť 

vykonáva za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom a zákonom č. 455/1991 Zb. 

v znení neskorších doplnkov. Činnosti z toho vyplývajúce vykonáva sústavne, samostatne, vo 

vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. 

 

      5.1  Minimálny rozsah informačných služieb poskytovaných bezplatne 

- Prírodný potenciál – horstvo, vodstvo, chránené územia (národné prírodné rezervácie, 

prírodné rezervácie, chránené areály, prírodné pamiatky, parky), prírodné výtvory, 

fauna, flóra 

- Kultúrno-historický a folklórny potenciál, národné kultúrne pamiatky, mestské 

pamiatkové  rezervácie, rezervácie ľudovej architektúry, sakrálne pamiatky 

- Možnosti rekreačných činností v oblasti 

- Ubytovacie zariadenia – názov, kategória, kontakt 

- Stravovacie zariadenia – názov, kategória, kontakt 

- Rekreačné zariadenia – druh, názov, kontakt 

- Športové zariadenia – druh, názov, kontakt 

- Kultúrno-spoločenské zariadenia, múzeá, galérie, knižnice, kiná, divadlá, výstavné 

siene – názov, kontakt, podujatia a akcie, ktoré sa v nich konajú 

- Podujatia – športové a kultúrne akcie, jarmoky, kongresy, veľtrhy, výstavy, púte, 

folklórne slávnosti atď. 

- Kontaktné adresy – polícia, nemocnica, lekárne, ministerstvá, zastupiteľstvá SR 

v zahraničí, zastupiteľstvá iných štátov v SR. 

- Informácie o možnostiach dopravného spojenia v meste i mimo neho, optimálne 

cestovné spojenia a trasy, osobné horské dopravné zariadenia – typ, poloha 

 

     5.2  Bezplatné služby nad rozsah minimálnych služieb 

- Podrobné informácie o ubytovacích zariadeniach – ceny, kapacity, ponuka služieb, 

prospekty 

- Podrobnejšie informácie o stravovacích zariadeniach – prevádzkový čas, 

gastronomické špeciality, gastronomické akcie 

- Informácie o súkromnej taxislužbe, o súkromných autobusových dopravcoch 

- Podrobné informácie o rekreačných zariadeniach – prevádzkový čas, ponúkané služby, 

kapacity, podujatia 

- Podrobné informácie o športových zariadeniach – podujatia, pravidelné aktivity pre 

verejnosť 



- Informácie o možnostiach výletov do okolia, prehliadky pamätihodností mesta, ktoré 

organizujú cestovné kancelárie alebo iné spoločnosti zaoberajúce sa cestovným 

ruchom. 

- Informácie o zmenárenských a bankových službách – prevádzková doba, kontakt 

- Informácie o možnostiach preventívno-kúpeľných pobytov 

- Informácie o možnostiach prenájmu áut, športových potrieb a pod. 

- Poskytovanie hospodárskych informácií – kontakty a predmet činnosti súkromných 

spoločností a podnikateľov. 

 

    5.3  Minimálne služby RITC poskytované za úhradu 

- Obchodná činnosť s propagačnými materiálmi, turistickými mapami a mapami mesta 

(obce), turistickými sprievodcami, knihami zameranými na CR 

- Distribúcia produktov domáceho a zahraničného cestovného ruchu z okresu Svidník 

- Poskytovanie informácií nad základný rozsah, dôležitý na základnú orientáciu klienta 

Za základný rozsah informácií sa považujú tri kontaktné adresy. Vyšší počet 

poskytnutých kontaktov sa poskytuje za úhradu. 

 

     5.4  Služby poskytované návštevníkom za úhradu nad rozsah minimálnych služieb            
- Sprostredkovanie a rezervovanie ubytovania 

- Sprostredkovanie odborného sprievodcu CR, najmä v sakrálnych objektoch, bojiskách 

z I. a II. svet. vojny a miestnych sprievodcov 

- Predpredaj vstupeniek na rôzne podujatia 

- Zmenárenské služby 

- Prekladateľské a tlmočnícke služby 

- Inzertné služby 

- Kopírovacie služby a scanovanie 

- Tvorba a organizovanie turistických produktov (RITC pri výkone svojej činnosti 

pôsobí ako cestovná agentúra, v zmysle platného zákona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Giraltovciach, dňa 13.06.2018 

 

 

 

          ..................................................... 

                                                                                     Ing. Ľubomír Filo  

riaditeľ Vidiek, n. o. 

    

 

 


