
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č.9
O sprievodcovskej činnosti na území mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. a), Zákona SNR č.401/1990
Zb., § 50 ods. 3, písm. a), a § 71 Štatútu mesta Košice sa uznieslo na tomto všeobecnom
nariadení:

§ 1
Základné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) mesta Košice o sprievodcovskej činnosti na1.
území mesta Košice stanovuje podmienky na vykonávanie sprievodcovskej činnosti na území
mesta Košice. Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ďalej len "
MOCR SR ") udelí po vydaní VZN osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie sprievodcovskej
činnosti na území mesta Košice za účelom vydania živnostenského listu.

§ 2
Sprievodcovská činnosť

Sprievodcovskou činnosťou na území mesta Košice (ďalej len "sprievodcovská činnosť") v1.
zmysle tohto nariadenia je činnosť, ktorá spočíva v sprevádzaní a v odbornom výklade o meste
Košice a jeho okolí jednotlivcom alebo skupinám. Vykonáva ju miestny sprievodca za odmenu.
Sprievodcovskú činnosť môže vykonávať miestny sprievodca, ktorý spĺňa podmienky § 3 v2.
zmysle VZN a vlastní preukaz vydaný Inštitútom obchodu a cestovného ruchu, stredisko Košice
(ďalej len " Inštitút ") na základe úspešného absolvovania špecializačnej skúšky.
Inštitút je v zmysle dohody medzi mestom Košice a MOCR SR a na základe dohody medzi3.
mestom Košice a Inštitútom poverený zabezpečovať odborný špecializačný kurz a skúšky pre
miestnych sprievodcov. Po prijatí príslušných právnych predpisov je možné uzavrieť tieto
dohody aj s inými poverenými organizáciami.
Právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať podľa osobitných predpisov 1) a majú vo svojej4.
činnosti aj vykonávanie sprievodcovskej činnosti, ju môžu na území mesta Košice vykonávať len
prostredníctvom sprievodcov oprávnených na to podľa VZN.
Sprievodcovskou činnosťou v zmysle VZN nie je práca zamestnancov múzeí, galérií a iných5.
kultúrno-osvetových zariadení, ak ju vykonávajú na svojom pracovisku.

1) Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník, &nbsp Zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

§ 3
Sprievodca



Miestnym sprievodcom Košicami (ďalej len " sprievodcom ") môže byť občan SR alebo cudzí1.
štátny príslušník, ktorý má platné povolenie na trvalý pobyt v SR, ovláda slovenský jazyk a
spĺňa nasledovné podmienky:

dovŕšil 18 rokov,a.
má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie,b.
preukáže odbornú spôsobilosť na výkon sprievodcovskej činnosti,c.
je zdravotne spôsobilý na výkon sprievodcovskej činnosti,d.
je bezúhonný na základe výpisu z registra trestov.e.

§ 4
Odborná spôsobilosť

Špecializačnou odbornou spôsobilosťou (ďalej len " odbornou spôsobilosťou ") podľa VZN sa1.
rozumie súhrn vedomostí a praktických skúseností nevyhnutných pre riadne vykonávanie
sprievodcovskej činnosti.
Odborná spôsobilosť sa overuje špecializačnou skúškou.2.
Podmienkou získania odbornej spôsobilosti je všeobecná kvalifikácia sprievodcu cestovného3.
ruchu, alebo absolvovanie kurzu a skúšok sprievodcovského minima.

§ 5
Príprava a skúška

Kvalifikačnú prípravu uchádzačov na vykonávanie sprievodcovskej činnosti zabezpečuje1.
Inštitút odborným školením-kurzom "Sprievodca Košicami" ( § 2, ods. 3), resp. iná poverená
inštitúcia.
Obsahová náplň špecializačného kurzu "Sprievodca Košicami" a jeho rozsah je predmetom2.
dohody medzi mestom Košice a Inštitútom, resp. inou poverenou inštitúciou.
Odborná spôsobilosť uchádzača sa overuje špecializačnou skúškou, ktorú organizuje a3.
zabezpečuje Inštitút (§ 2, ods.3) resp. iná poverená inštitúcia.
Za účasť na odbornom kurze a na špecializačnej skúške vyberá Inštitút, resp. iná poverená4.
inštitúcia od účastníkov úhradu v zmysle platných právnych predpisov.
Inštitút musí povoliť vykonanie špecializačnej skúšky aj bez absovovania kvalifikačnej prípravy5.
organizovanej Inštitútom.
Za priebeh a vyhodnotenie skúšky zodpovedá skúšobná komisia.6.

§ 6
Skúšobná komisia

Skúšobná komisia pozostáva z 3 členov menovanýh Inštitútom a z 2 členov menovaných1.
primátorom mesta.
Na prijatie rozhodnutia skúšobnej komisie je potrebná prítomnosť predsedu komisie, ktorého2.
menuje a odvoláva Inštitút. V prípade rovnosti hlasov je prijatý návrh, za ktorý hlasoval
predseda komisie.
Práva a povinnosti skúšobnej komisie a tiež spôsob vykonávania i hodnotenia skúšok upravuje3.



skúšobný poriadok Inštitútu.
Členovia skúšobnej komisie sú za svoju činnosť odmeňovaní podľa platných predpisov.4.

§ 7
Výsledok skúšky

Výsledok skúšky oznámi skúšobná komisia uchádzačovi v deň skúšky.1.
Úspešný uchádzač obdrží preukaz a menovku sprievodcu.2.
Ak uchádzač pri skúške nevyhovel, môže ju opakovať. Termín skúšky určí Inštitút tak, aby sa3.
konala najskôr o jeden mesiac a najneskôr do jedného roka odo dňa neúspešnej skúšky.
Uchádzač, ktorý nesúhlasí s výsledkom skúšky, má právo do 7 dní podať odvolanie proti4.
rozhodnutiu komisie s uvedením dôvodu. Odvolanie adresuje vedúcemu strediska Inštitútu.
Vedúci strediska Inštitútu do 14 dní po obdržaní odvolania zariadi opakovanie skúšky pred5.
inou komisiou a termín konania skúšky oznámi uchádzačovi.

§ 8
Preukaz a menovka sprievodcu

Preukaz sprievodcu CR s potvrdením o vykonanej špecializačnej skúške "Sprievodca Košicami"1.
oprávňuje jeho držiteľa vykonávať na území mesta Košice sprievodcovskú činnosť.
Preukaz obsahuje najmä:2.

osobné údaje držiteľa, rodné číslo a jeho fotografiua.
jazyky, v ktorých je oprávnený sprievodcovskú činnosť vykonávať.b.
dátum vydania preukazu a dobu jeho platnosti.c.
potvrdenie o vykonaní špecializačnej skúšky "Sprievodca Košicami".d.
pečiatku Inštitútu a podpis.e.

Maximálna doba platnosti preukazu je 5 rokov.3.
Sprievodca je povinný pri vykonávaní sprievodcovskej činnosti mať pri sebe preukaz a byť4.
označený menovkou.

§ 9
Overovacie skúšky

Sprievodca po uplynutí platnosti, jeho preukazu je povinný vykonať overovaciu skúšku, alebo1.
preukaz sprievodcu vrátiť Inštitútu.
Po úspešnom vykonaní overovacej skúšky podľa odseku 1 Inštitút platnosť preukazu predĺži o2.
ďalších 5 rokov, v opačnom prípade si ho ponechá.
Pre overovacie skúšky platia ustanovenia § 5 až § 8.3.

§ 10
Evidencia, kontrola sprievodcov, pokuty



Evidenciu sprievodcov vedie Inštitút.1.
Inštitút do 14 dní od ukončenia skúšky oznámi magistrátu adresy úspešných absolventov a2.
jazyky, v ktorých sú oprávnení vykonávať sprievodcovskú činnosť Košicami.
Kontrolu nad dodržiavaním VZN vykonáva kontrolný orgán - mestská polícia v zmysle Štatútu3.
mesta Košice.
Sprievodca, ktorý vykonáva sprievodcovskú činnosť bez oprávnenia VZN, dopúšťa sa4.
priestupku proti poriadku v správe mesta, za ktorý môze kontrolný orgán navrhnúť pokutu do
1000 Sk a v blokovom konaní do 500 Sk 2).
Právnickej osobe, ktorá vykonáva sprievodcovskú činnosť so sprievodcami bez oprávnenia5.
VZN, môže primátor mesta uložiť pokutu do 200 000 Sk 3).

Toto nariadenie nadobúda účinnosť po 6 mesiacoch odo dňa jeho zverejnenia.

&nbsp

RNDr. Rudolf Bauer
námestník primátora mesta Košice

Zverejnené dňa 30.11.1992

2) § 46 a 84 Zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3) § 23 ods. 1 písm. a) Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice

VZN zrušené uznesením MZ č. 614/2001

PRÍLOHA č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.9
O sprievodcovskej činnosti na území mesta

sa mení a dopĺňa takto:

V § 3 ods. 1 sa slová "občan ČSFR" nahrádzajú slovami "občan SR" a vypúšťajú sa slová "alebo
český jazyk".


