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TIC je účelové zariadenie, ktoré zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií 

v oblasti cestovného ruchu (CR) osobne, telefonicky, písomne, elektronickou formou a 

prostredníctvom sociálnych sietí. Zabezpečuje kontinuálnu informovanosť a servis pre 

domácich a zahraničných návštevníkov. Jeho poslaním je mapovanie atraktivít, produktov 

CR a podujatí, vytváranie komplexnej a aktuálnej ponuky CR v danej destinácii. 
 

1.   POSKYTOVANIE SLUŽIEB 
 

 

1.1. PRIJÍMANIE NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

1.1.1.    Umiestnenie a prístup 
 

TIC musí byť lokalizované na mieste s najvyššou koncentráciou návštevníkov (napr. 

centrum mesta (obce), miesto s výskytom atraktivít CR, miesta dopravných uzlov).  Musí 

byť viditeľne označené symbolom „i“, umiestneným na alebo pred budovou a plným 

názvom TIC. Prístup do TIC musí byť zabezpečený aj pre telesne handikepovaných 

návštevníkov. V prípade, ak nie je možné zabezpečiť do budovy bezbariérový prístup, 

musia byť týmto osobám nápomocní pracovníci TIC. Umiestnenie TIC musí byť uvedené 

na mapách a v brožúrach vydávaných TIC. 
 

TIC musí mať vytvorený informačný navigačný systém k svojej prevádzke pre peších 

a motoristov, na hlavných prístupových trasách do miesta jeho pôsobnosti musia byť 

inštalované smerovníky a informačné tabule navádzajúce návštevníkov smerom k TIC. 
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1.1.2.   Otváracie hodiny 
 

TIC    musí  byť  otvorené  minimálne  5  dní  v týždni  a  minimálne  30  hodín  týždenne. 

Otváracie hodiny si TIC stanovuje s ohľadom na počet návštevníkov, aktivity cestovného 

ruchu a sezónnosť. Prevádzkovú dobu musí mať zverejnenú vo svojom vstupnom priestore 

v slovenskom a anglickom jazyku, viditeľnú aj z exteriéru. Mimo otváracích hodín 

poskytuje informácie aj prostredníctvom webstránky destinácie, informačných kioskov, 

citylightov alebo mobilných aplikácií. Telefónny záznamník musí informovať volajúcich o 

otváracích hodinách min. v dvoch jazykoch. 
 

 

1.1.3.   Kontakt 
 

TIC musí mať písomne spracovanú etiketu - pravidlá správania sa a komunikácie s klientom. 

Zamestnanci TIC musia pôsobiť profesionálne a poskytovať relevantné služby.  Musia byť 

ľahko identifikovateľní svojím oblečením alebo označením menovkou. Doporučuje sa aj 

forma identifikácie jazykov, ktoré konkrétny zamestnanec ovláda. 
 

 

1.1.4.   Ústna a písomná komunikácia 
 

Kontaktné informácie na TIC musia byť šírené všetkými dostupnými komunikačnými 

prostriedkami. TIC musí mať spracované postupy telefonickej a písomnej komunikácie 

s návštevníkom  vrátane  časových  limitov  na  prijatie  hovoru  a vybavenie  písomného 

dopytu (zdvihnutie telefónnu do štvrtého zvonenia, vybavenie listovej korešpondencie 

do troch pracovných dní, vybavenie e-mailovej korešpondencie do 2 pracovných dní a 

reakcia na dopyty prostredníctvom sociálnych sietí max. do 24 hodín). 
 

 
 

1.2. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 
 
 

1.2.1.   Informácie pre návštevníkov 
 

TIC musí poskytovať informácie len o tých podnikoch a zariadeniach cestovného ruchu, 

ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade s platnými predpismi. TIC musí poskytovať 

všeobecné a špecifické informácie o destinácii a atraktivitách cestovného ruchu, a tým 

uľahčiť rozhodovanie návštevníka. Informácie musia byť pravidelne aktualizované a TIC 

musí poskytnúť webstránku alebo inú elektronickú podporu na ich publikovanie. Informácie 

musia brať do úvahy aj záujmy a potreby hendikepovaných osôb. TIC musí vykonávať 

vo vlastnej réžii prieskumy zamerané na počty návštevníkov, ich národnosť a spokojnosť 

s poskytovanými službami. 

 
Základná štruktúra informácie, s ktorou TIC pracuje je: názov subjektu, adresa, telefón, 

fax, email, web, v prípade podujatí aj žáner, dátum, miesto konania a vstupné. 
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Základný rozsah informácií, ktoré TIC poskytuje bezplatne: 
 

•   Kultúrno-historický potenciál,   národné   kultúrne   pamiatky,   mestské   pamiatkové 

rezervácie, rezervácie ľudovej architektúry, sakrálne pamiatky. 
 

• Prírodný potenciál - horstvo, vodstvo, chránené územia (národné parky, prírodné 

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

• Dopravná orientácia v destinácii (trasy liniek MHD, cestovné), optimálne spojenia s 

destináciou, osobné dopravné horské zariadenia. 

•   Pobytová, voľnočasová a produktová ponuka v danej destinácii CR: 
 

• Ubytovacie zariadenia 
 

• Stravovacie zariadenia 
 

• Prehliadky danej destinácie vykonávane certifikovanými 

sprievodcami 

• Služby cestovných kancelárií a agentúr 
 

• Kultúrno-spoločenské zariadenia: múzeá, galérie, výstavné siene, 

knižnice, kiná, divadlá, atď. 
 

• Zariadenia pre wellness a relax 
 

• Športové zariadenia, turistické, bežecké a cyklistické trasy 
 

• Prehľad dôležitých inštitúcií a zariadení – inštitúcie štátnej a verejnej správy, 

zastupiteľské úrady SR v zahraničí a zastupiteľské úrady iných štátov v SR, zdravotnícke 

zariadenia, banky, zmenárne, atď. 

• Prehľad o aktuálnych kultúrnych, spoločenských, športových a obchodných podujatiach 

v danej destinácii: kultúrne a športové akcie, kongresy, veľtrhy, výstavy, jarmoky, 

náboženské púte, folklórne slávnosti, mestské oslavy atď. 
 
 

1.2.2.   Zdroje informácií 
 

TIC musí pravidelne komunikovať s poskytovateľmi služieb CR vo verejnom a súkromnom 

sektore v danej destinácii. Zozbierané informácie si TIC triedi a archivuje a aktualizuje 

minimálne 2x ročne (v sezónnom TIC raz ročne). TIC má vytvorenú vlastnú informačnú 

databázu v elektronickej podobe – v on line verzii v rámci svojej webstránky alebo v off 

line verzii, ktoré preukázateľne aktualizuje. TIC si vedie kalendár podujatí konaných v 

danej destinácii a jej okolí. TIC má vyčleneného pracovníka na správu obsahu informácie, 

poprípade túto činnosť zastrešuje v rámci kumulovanej funkcie. 
 

 

1.2.3.   Obchodná činnosť 
 

TIC môže vykonávať aj obchodnú činnosť ako doplnkovú v súlade s platnou legislatívou. 

Jedná sa o predaj produktov a služieb cestovného ruchu, či už vlastných alebo partnerských  
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(predaj suvenírov a publikácií, prehliadok mesta, zľavových kariet, predaj dopravných 

cenín, zapožičiavanie bicyklov, atď.). Pracovníci TIC sa musia vedieť orientovať v 

problematike vytvárania služieb a ich ponuky pre verejnosť. 
 
 

1.2.4.   Štatistiky a analýzy 
 

TIC si musí vytvoriť vlastný systém, ktorý umožní poznať detailný profil návštevníkov 

a ich požiadavky na mesačnej báze: 
 

a)  Počet návštevníkov 

b)  Pôvod návštevníkov a príčinu ich návštevy 

c)  Druh požadovanej služby 

d)  Spokojnosť návštevníkov, ich pripomienky a sťažnosti 
 
 

Zozbierané údaje slúžia na marketingové účely TIC a destinácie. TIC sa zaoberá 

manažmentom sťažností návštevníkov destinácie (TIC nevybavuje sťažnosti za svojich 

klientov spojené s nespokojnosťou so službami destinácie priamo, ale doporučuje ich na 

príslušné   inštitúcie   na   ochranu   spotrebiteľa   alebo   príslušné   nadriadené   inštitúcie 

a profesijné zväzy. 
 
 

1.2.5.   Komunikácia a propagácia 
 

TIC  musí  udržiavať  pravidelný  kontakt  s poskytovateľmi  služieb  v destinácii  a inými 

zainteresovanými  subjektmi  za  účelom  vytvárania  stratégií  a komunikačných  plánov, 

ktoré musia byť v pôsobnosti TIC. TIC môže za účelom propagácie destinácie organizovať 

aj spoplatnené alebo bezplatné podujatia. 
 

 
 

2.   ĽUDSKÉ ZDROJE 
 

TIC musí zamestnávať minimálne 2 pracovníkov, z toho 1 musí byť v trvalom pracovnom 

pomere. Pracovníci ovládajú min. 1 svetový jazyk – jazyk anglický a ostatné jazyky s 

ohľadom na požiadavky návštevníkov. Pracovník TIC musí mať ukončené min. 

stredoškolské vzdelanie, absolvovanie odboru Cestovný ruch a získané osvedčenie o 

sprievodcovskej činnosti sú výhodou. Pracovník TIC musí byť zorientovaný v destinácii, 

musí zvládať komunikačné zručnosti (vedieť efektívne komunikovať, prispôsobiť svoju 

komunikáciu rôznym typom návštevníkov, vystupovať asertívne, predchádzať    konfliktom 

a zvládať ich riešenie) a vedieť využívať informačné a komunikačné technológie. V prípade 

potreby, rovnako za účelom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb, zabezpečí  TIC pre 

svojich pracovníkov (stálych  i sezónnych) odbornú prípravu súvisiacu s vylepšením
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pracovných postupov, využívaním informačných a komunikačných technológií, 

spracovaním turistických informačných zdrojov a ich elektronickou prezentáciou, lepším 

spoznávaním destinácie, jej produktov a iných poskytovateľov služieb v CR, so získaním 

osvedčenia o sprievodcovskej činnosti, s výukou cudzích jazykov a v neposlednom rade 

komunikačnými a prezentačnými zručnosťami. TIC si každoročne stanovuje kalendár 

odbornej prípravy a jej minimálny rozsah, v inom prípade sa doporučuje min. dvojročný 

interval v odbornej príprave zameraný predovšetkým na spoznávanie destinácie a zvládanie 

psychologických aspektov komunikácie z dôvodu psychickej náročnosti práce. 

 
2.1.   Infraštruktúra a zariadenie 

 
TIC musí dodržiavať platnú legislatívu týkajúcu sa dostupnosti a bezpečnosti. Zariadenia 

TIC  musia  spĺňať  všetky  požiadavky  špecifikované  v platnej  legislatíve  týkajúce  sa 

núdzových systémov a požiarnych predpisov. Súčasťou priestoru TIC musí byť aj verejná 

toaleta  pre  jeho  návštevníkom,  v prípade,  ak  to  nedovoľujú  priestorové  a technické 

podmienky, zabezpečí TIC navigáciu  na najbližšie verejné toalety v jeho blízkosti. TIC 

musí   mať na vstupe viditeľne uvedené meno zodpovedného vedúceho a musí spĺňať 

podmienky verejnej prevádzky podľa Živnostenského zákona – Zákon 455/1991 Zb. 

Vybavenie a zázemie TIC musí umožňovať pracovníkom kvalitné poskytovanie a 

spracovávanie informácií. TIC musí byť vybavené minimálne informačným pultom / 

konzultačným miestom a klientskym kútikom  so sedením. Návštevníkom TIC môže byť 

poskytnutá možnosť využitia internetu (bez odplaty alebo za úhradu). TIC musí byť 

vybavené informačnými panelmi a stojanmi na vyloženie prezentačných propagačných 

materiálov o danej destinácii a jej okolí. 
 

 

2.2.    Materiálno – technické vybavenie a komunikačné technológie 
 

Základné materiálno - technické vybavenie TIC tvorí PC, kancelársky software (MS 

OFFICE, openoffice...), internetové pripojenie, pevná telefónna linka, mobilná telefónna 

linka, tlačiareň, skener, poprípade tablet, notebook, dotykové obrazovky. TIC musí mať 

prístup k technológiám, ktoré umožňujú vytváranie a prenos dokumentov, spravovanie 

autonómneho informačného systému a vytváranie obsahu kompatibilného s mobilnými 

aplikáciami. 
 
 
 
 
 
 

Schválené Valným zhromaždením AICES dňa 25. novembra 2015 v Poprade. 


