ODPOVEDE CK TURANCAR NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY V SÚVISLOSTI S
PANDÉMIOU VÍRUSU COVID-19
Ako sa bude vyvíjať situácia, kedy budeme môcť cestovať?
Odpovedať na túto otázku je ťažké nielen pre nás, ale aj pre odborníkov, virológov a iných
špecialistov. V prípade, ak to všetky okolnosti dovolia a cestovanie bude opäť bezpečné,
budeme sa snažiť o „reštart“ tohoročnej sezóny. Viaceré krajiny prijímajú alebo už prijali tzv.
bezpečnostné protokoly pre všetkých poskytovateľov služieb cestovného ruchu (ubytovacie
zariadenia, dopravné spoločnosti, kultúrno-historické objekty a iné atrakcie pre turistov a
pod.), ktoré v maximálnej miere umožnia ochrániť cestujúcich pred nebezpečenstvom šírenia
ochorenia Covid-19. Po zrušení všetkých obmedzení pre cestovanie, budeme našich klientov
informovať o zájazdoch, ktoré bude možné uskutočniť, prostredníctvom našej web stránky,
alebo sociálnych sietí.
Kedy ma bude CK kontaktovať, ak zájazd zruší?
O organizovaní zájazdu rozhodujeme vždy najneskôr 21 dní pred plánovaným odchodom a je
vždy podmienené aktuálnou situáciou v súvislosti s ochorením Covid-19, vydanými
opatreniami a obmedzeniami v cestovaní. Ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu
ochorenia Covid-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo
v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu nebude možné poskytnúť cestujúcemu zájazd, CK
Turancar navrhne klientom zmenu zmluvy o zájazde, alebo zašle Oznámenie o náhradnom
zájazde (tzv. “voucher“).
Nechcem tento rok vôbec cestovať, ale môj zájazd sa má uskutočniť o viac ako 21 dní.
Môžem zájazd zrušiť bez poplatku?
Tu je potrebné vziať do úvahy termín začatia zájazdu a vychádzať zo situácie, ktorá nastane v
čase, kedy sa má zájazd uskutočniť. Znamená to, že prípadná možnosť odstúpiť od zmluvy o
zájazde z dôvodu mimoriadnych okolností sa bude odvíjať od situácie v mieste odchodu na
zájazd, alebo prepravy do cieľového miesta, alebo situácie v cieľovom mieste v
zodpovedajúcom čase pred nástupom na zájazd. Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj budeme
túto situáciu posudzovať najneskôr 21 dní pred nástupom na zájazd. V prípade, ak nebude
možné zájazd uskutočniť, navrhneme Vám zmenu zmluvy o zájazde (ak Vám budeme vedieť
ponúknuť adekvátny konkrétny zájazd), alebo Vám zašleme Oznámenie o náhradnom zájazde
(tzv. “voucher“) v zmysle zmeny zákona o zájazdoch. V podstate to znamená čerpanie zájazdu
v neskoršom období. Ak si do 31.8.2021 náhradný zájazd nevyberiete, vrátime Vám najneskôr
do 14.9.2021 všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe zmluvy o zájazde. V prípade,
že mimoriadna situácia už nebude trvať a CK zájazd uskutoční, máte právo odstúpiť od zmluvy
v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok.
Čo znamená zmena zmluvy o zájazde?
Zmena zmluvy o zájazde znamená presun termínu zrušeného zájazdu z dôvodu mimoriadnej
situácie súvisiacej s ochorením Covid-19 na neskorší termín, kedy predpokladáme možnosť
bezpečného cestovania. Po našej vzájomnej dohode to však môže byť aj iný podobný zájazd.
Mám právo odmietnuť zmenu zmluvy o zájazde (presun na neskorší termín)?
V prípade, že cestujúci neprijme zmenu zmluvy o zájazde, CK mu v zmysle aktuálnej úpravy
zákona o zájazdoch zašle Oznámenie o náhradnom zájazde.

Čo znamená Oznámenie o náhradnom zájazde?
V praxi ide o poukaz (voucher), ktorý oprávňuje klienta čerpať už zaplatené finančné
prostriedky na nový zájazd. Klienti si budú môcť po dohode s CK Turancar vybrať rovnaký,
podobný, alebo akýkoľvek iný zájazd organizovaný CK Turancar v období priaznivom pre
cestovanie a to až do 31.8.2021. Zároveň klienti majú možnosť dohodnúť sa na zmene
všetkých cestujúcich v zmysle zákona a Všeobecných zmluvných podmienok CK Turancar.
Čo ak si do 31.8.2021 nevyberiem žiadny náhradný zájazd?
V prípade, ak si klient z našej ponuky nevyberie a nedohodne sa s CK na inom riešení, vrátime
mu do 14 dní po uvedenom dátume v zmysle zákona všetky platby prijaté na základe Zmluvy
o zájazde.
Môžem Oznámenie o náhradnom zájazde odmietnuť?
Podľa novej úpravy Zákona o zájazdoch môžu klienti neprijať Oznámenie o náhradnom zájazde
a požadovať vrátenie uhradenej sumy, ak patria do jednej z nasledujúcich „chránených
skupín“ a predložia súvisiace doklady. V zmysle zmeny zákona o zájazdoch je cestujúci, ktorý
uzatvoril zmluvu o zájazde, oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak:
a) počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 v SR bol cestujúci zaradený
do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
b) klient je SZČO alebo jednoosobová s.r.o., ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci
projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov,
c) klient je osamelý rodič, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné,
d) klientka je tehotná ku dňu doručenia Oznámenia o náhradnom zájazde,
e) ide o klientov vo veku 65 a viac rokov ku dňu doručenia Oznámenia o náhradnom
zájazde.
Nemám záujem o náhradný zájazd a nechcem čakať do 31.8.2021, pritom ani jedna osoba
uvedená na Zmluve o zájazde nepatrí do žiadnej z ,,chránených skupín“.
V takom prípade má podľa zmluvných podmienok cestujúci právo odstúpiť od Zmluvy
o zájazde v zmysle článku VI., s povinnosťou zaplatiť odstupné vo výške skutočne vzniknutých
nákladov, najmenej však 25% z ceny zájazdu a 100% z ceny poistenia.
Na zmluve sme napríklad 4 osoby a do ,,chránenej skupiny“ patrí len jedna osoba. Majú
právo podľa § 33a), ods. 4. žiadať vrátenie všetkých platieb všetci cestujúci?
Môžu nastať 2 prípady:
1. Ak cestujúci patrí do skupiny „chránených osôb“, nárok na vrátenie všetkých platieb
(okrem poistenia) majú aj ostatní spolucestujúci.
2. Ak patrí do skupiny „chránených osôb“ len spolucestujúci, vráti CK iba tie platby, ktoré
sa vzťahujú na daného spolucestujúceho. Ostatní obdržia nové oznámenie
o náhradnom zájazde so sumou platieb za účastníkov zájazdu, na ktorých nie je možné
uplatniť výnimku podľa § 33a), ods. 4). Ak sú zvyšní traja účastníci zájazdu už dnes
rozhodnutí, že sa zájazdu ani v budúcnosti nezúčastnia, ponúkame im možnosť
odstúpenia od zmluvy a to s minimálnym poplatkom 10%.

Patrím do chránenej skupiny, ale nechcem teraz využiť možnosť vrátenia sumy za zájazd.
Mám záujem o zmenu zmluvy o zájazde (presun na neskorší termín). Ak sa neskôr
rozhodnem necestovať, budem mať potom nárok na vrátenie sumy za zájazd podľa § 33a),
ods. 4).
Zmena zákona o zájazdoch definuje prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou
situáciou týkajúcou sa ochorenia Covid-19. Ak pominie mimoriadna situácia a Vy sa
rozhodnete necestovať, už nebude možné uplatniť legislatívnu úpravu ,,chránenej skupiny“.
Uzatvoril som už Oznámenie o zmene zmluvy (voucher). Je potrebné podpisovať nové
Oznámenie o náhradnom zájazde?
Zmena zákona o zájazdoch nevylučuje dohodu medzi cestujúcim a CK, s ktorou ste dobrovoľne
súhlasili a je v súlade s platnými zákonnými predpismi v čase jej podpisu.
Uzatvoril som už Oznámenie o zmene zmluvy a zistil som že patrím do jednej z „chránených
skupín“. Môžem spätne žiadať vrátenie všetkých platieb?
Zmena zákona o zájazdoch sa vzťahuje iba na nevysporiadané zmluvy. Zmena zákona zároveň
nevylučuje našu dohodu, s ktorou ste dobrovoľne súhlasili a je v súlade s platnými zákonnými
predpismi v čase jej podpisu.
Stornoval som zájazd a súhlasil som s povinnosťou zaplatenia odstupného a teraz som zistil,
že patrím do jednej z „chránených skupín“. Môžem spätne žiadať o vrátenie storno
poplatku?
Zmena zákona sa vzťahuje len na zmluvy, pri ktorých nedošlo k vysporiadaniu. Ak došlo k
vysporiadaniu zmluvy s odstupným, zmluva zanikla a preto už nie je možné zasahovať do
zmluvy a Vaše rozhodnutie zmeniť.
Do plánovaného nástupu na zájazd je viac ako 21 dní. Môžem CK požiadať o Oznámenie o
náhradnom zájazde (voucher), alebo o odstúpenie od zmluvy s uplatnením § 33a), ods. 4). o
„chránených skupinách“ už teraz?
Úprava Zákona o zájazdoch sa vzťahuje na obdobie v čase trvania mimoriadnej situácie z
dôvodu ochorenia Covid-19. Aby sme zákon aplikovali na zájazdy v tomto období, budeme k
posudzovaniu pristupovať postupne, vždy najneskôr s predstihom 21 dní a to až do momentu
ukončenia mimoriadnej situácie, čo nám zároveň umožní aj fyzicky spracovať postupne všetky
objednávky.
Mám zaplatenú zálohu za zájazd, musím zaplatiť doplatok, keď neviem, či sa zájazd
uskutoční?
Počas trvania mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 v Slovenskej republike alebo
obdobnej situácie v cieľovom mieste nebudeme od našich klientov požadovať úhradu splátok
ceny zájazdu okrem prípadov, ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde.
Mám zaplatenú zálohu za zájazd, musím zájazd doplatiť do plnej výšky aj v prípade, ak
chcem požiadať o Oznámenie o náhradnom zájazde?
Nie, v takomto prípade doplatky požadovať nebudeme. Oznámenie o náhradnom zájazde
bude vystavené vo výške sumy zaplatenej do momentu vystavenia oznámenia. Doplatenie
náhradného zájazdu bude dohodnuté až pri výbere nového zájazdu.

Ako a kedy budem môcť uplatniť Oznámenie o náhradnom zájazde („voucher“)?
„Voucher“ budete môcť použiť hneď, ako bude možné a bezpečné vycestovať. Rozhodnutie
bude len na Vás. Môžete sa rozhodnúť pre rovnaký zájazd, podobný zájazd alebo akýkoľvek
iný zájazd organizovaný CK Turancar. Pri výbere rovnakého alebo podobného zájazdu Vám
budú zachované zľavy, ktoré boli uplatnené pri kúpe pôvodného zájazdu. Ak budú v čase
výberu nového zájazdu zľavy vyššie, uplatnia sa zľavy výhodnejšie pre klienta. Výber
a dohodnutie nového zájazdu majú byť uskutočnené do 31.8.2021.
Do akého dátumu musím vycestovať, ak chcem uplatniť Oznámenie o náhradnom zájazde?
Rozhodujúci nie je dátum náhradného zájazdu, ale dátum výberu/dohodnutia náhradného
zájazdu. Ak budú v čase výberu nového zájazdu v predaji zájazdy na rok 2022 a Vy sa
rozhodnete pre zájazd v roku 2022, budeme akceptovať Vaše rozhodnutie.
Môžem vystavené Oznámenie o náhradnom zájazde využiť na viac zájazdov?
Ak Oznámenie o náhradnom zájazde bude znieť napr. na sumu 1200 € a Vy sa rozhodnete
vyčerpať 400 €, zvyšná suma bude po dohode s Vami prevedená opäť na Oznámenie o zmluve
v hodnote 800 €, kým sa nerozhodnete pre ďalší zájazd. Ak by ste potom zvyšnú sumu
nevyčerpali do 31.8.2021, bude Vám vrátená do 14 dní po uplynutí uvedeného dátumu.
Sú moje peniaze za zaplatenú dovolenku v bezpečí?
Áno, Vaše peniaze sú u nás v bezpečí. CK Turancar podniká ako Viliam Turan – TURANCAR,
teda ako fyzická osoba-podnikateľ a ručí za svoje podnikanie celým svojim majetkom. Súčasne
má naša CK v zmysle zákona po celý čas predaja zájazdov uzavretú zmluvu zabezpečujúcu
ochranu pre prípad úpadku a teda Vaše vložené peniaze sú poistené v plnej výške. Náhradný
zájazd je rovnako poistený v prípade úpadku CK, ako aj pôvodný, takže o svoje vložené
finančné prostriedky neprídete.
Zaplatil som za zájazd v plnej výške a akceptujem storno poplatok, kedy môžem očakávať
vrátenie preplatku?
V tomto prípade bude klientom zvyšná suma prevedená na účet cestujúceho najneskôr do 14
dní od kladného vybavenia žiadosti o storno.
Ak mám zakúpené cestovné poistenie, môžem počítať s náhradou storno poplatkov z
dôvodu pandémie?
Pri storne zájazdu je potrebné vziať do úvahy dôvod odstúpenia od zmluvy o zájazde a čo
poistenie zahŕňa. Žiadne komerčné cestovné poistenie nekryje storno z dôvodu pandémie,
tak, ako je to uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach poisťovní.
Môžem stornovať zájazd, ak som prišiel o zamestnanie?
Ak ste si spolu so zájazdom zakúpili aj nami ponúkané cestovné poistenie v Európskej
cestovnej poisťovni, zrušenie zájazdu z dôvodu straty zamestnania výpoveďou zo strany
zamestnávateľa (nie dohodou a nie v skúšobnej dobe) je poistnou udalosťou a máte právo si
uplatniť v poisťovni náhradu príslušných storno poplatkov.

