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OTVORENÝ LIST  
 

Spotrebiteľské centrum 

 

Vážený pán Antoňak, 

 

v ostatných dňoch sme zaznamenali na sociálnych sieťach a v ďalších mediach aktivity Vášho 

Spotrebiteľského centra k téme cestovných kancelárií, konkrétne k organizovaniu letných zájazdov. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie, ktoré poskytujete, sú často nepravdivé, zavádzajúce a 

nezodpovedajú reálnej situácii. 

Všetci čakáme na právoplatnosť novely Zákona 170/2018 o zájazdoch a spojených službách 

cestovného ruchu, ktorá umožní cestovným kanceláriám odklad čerpania objednaných služieb. Do 

účinnosti novely zákona všetky cestovné kancelárie pozastavili doplatky za zájazdy! Vo Vašich 

vyjadreniach zamieňate doplatky so splátkami pôžičky – šikovnej zálohy, ktorú ponúkala predajná 

sieť INVIA ako spotrebiteľský úver svojim  klientom.  

Vo Vašich vyjadreniach často spochybňujete parlamentom schválenú novelu a argumentujete 

vyjadreniami Európskej komisie. Nie je nám známe žiadne vyjadrenie EK k našej novele zákona. 

Sami nepovažujeme novelu za ideálnu, ale je to najlepšie možné riešenie v súčasnej situácii, 

obhájiteľné vzhľadom na veľké ekonomické škody, ktoré by neprijatím novely vznikli, ale i na fakt, 

že klientom garantuje využitie resp. vrátenie finančných prostriedkov zaplatených cestovným 

kanceláriám.  

 

Vážený pán Antoňak, 

 

dovoľte nám vysvetliť, že neprijatím dodatku by prevažná väčšina slovenských cestovných 

kancelárií bola nútená vyhlásiť insolventnosť. Na rad by nastúpili komerčné poisťovne, ktoré by 

začali  riešiť jednotlivé poistné udalosti klientov, čo by podľa odhadov trvalo minimálne rok. Ak by 

teda nastal stav, ktorý Vy považujete za správny, tak po roku, možno dlhšom období,  by klienti od 

poisťovní získali späť svoje financie, nezostali by tu však cestovné kancelárie a ani cestovné 

agentúry, poisťovne by utrpeli škody, zvýšila by sa nezamestnanosť o niekoľko tisíc osôb, k 

zaplateným platbám hotelom a leteckým spoločnostiam by sa už nikto nedostal. Zanikli by stovky 

zdravých, dobre fungujúcich firiem, ktoré nášmu štátu platia dane a odvody.  

Za podstatné považujeme, že od začiatku sme v rokovaniach s Ministerstvom hospodárstva SR 

navrhovali spôsob, ktorý zabezpečí klientom plnenie vo výške 100%  zaplatených záloh. V prípade 

insolvenčného konania by klienti nedostali všetky zaplatené finančné prostriedky, t.j. vďaka Vášmu 

prístupu by o časť svojich peňazí prišli! 

Právny stav, ktorý rieši novela zákona znamená odloženie čerpania služieb najneskôr do 31. augusta 

2021 (klienti  zaplatené zálohy môžu využiť na čerpanie služieb aj skôr v roku 2020), po tomto 

termíne im cestovná kancelária musí zaplatené prostriedky vrátiť v plnej výške. Tiež ich musí vrátiť 

hneď vybraným skupinám osôb (nezamestnaní, slobodné matky, seniori a pod.). Cestovné 

kancelárie pomocou tohoto zákona berú na seba riešenie vážneho problému, ktorý nespôsobili, 

spôsobom ktorý nezaťaží štátny rozpočet, ktorý znamená obrovské množstvo  práce pre pracovníkov 

kancelárií a agentúr navyše bez finančného ohodnotenia – naopak, výrazne navýši náklady 

cestovných kancelárií bez kompenzácií. 
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Vážený pán Antoňak, 

 

dovoľujeme si Vás v mene členov SACKA požiadať, aby ste ukončili dezinformačnú kampaň, ktorá 

bezprecedentne znamená útoky na tisíce pracovníkov v cestovných kanceláriách a agentúrach, ktorí 

poctivo a svedomito vykonávajú svoju prácu a snažia sa vyriešiť súčasnú komplikovanú mimoriadnu 

situáciu. Prosíme, ukončite vo verejnosti vyvolávanie nenávistných nálad a neživte v nich nereálne 

očakávania.  

Súčasná doba potrebuje konštruktívne, reálne riešenia, ktoré sa dajú čo najskôr realizovať  v 

prospech našich klientov. Budeme veľmi radi, ak Vaše Spotrebiteľské centrum k takémuto riešeniu 

prispeje.  

 

 

 

S pozdravom. 

 

 

 

 

                                                

                                     

  

 Roman Berkes                                   Juraj Stahl 

prezident SACKA                                                             1.viceprezident SACKA 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


