
V Bratislave, 17.03.2020 

  

Vážení naši klienti, vážení SuperFanúšikovia... 

Ako iste viete, situácia s aktuálnym šírením coronavírusu spôsobujúcim ochorenie COVID-19 

obrovskou mierou zasiahla celý svet, no najmä oblasť cestovného ruchu a oblasti, ktoré sú vo veľkej 

miere aj našimi hlavnými destináciami (Taliansko, Španielsko, Nemecko či Anglicko). Navyše sa táto 

situácia v posledných dňoch rapídne zhoršila, čo spôsobilo zrušenie množstva športových podujatí, 

uzavretie hraníc, rušenie letov a tým súvisiacich zájazdov.  

Samozrejme, našou hlavnou prioritou je zachovanie zdravia našich klientov a chápeme všetky 

Vaše obavy v súvislosti s vycestovaním do spomínaných zasiahnutých oblastí. V posledných 

dňoch dostávame množstvo emailov so žiadosťami o možnosti refundácie zájazdu, prípadne zmenu 

termínu. Prosíme Vás však o trpezlivosť. Dôsledne riešime každý jeden prípad zvlášť a je to nesmierne 

(najmä časovo) náročné. Spokojnosť našich klientov bola vždy na prvom mieste a preto sa snažíme 

zo všetkých síl, aby dopady na Vás - a teda najmä tie finančné, boli čo najnižšie a vždy v takejto situácii 

hľadáme čo možno najlepšie východisko.   

Rovnako sme v neustálom kontakte s našimi dodávateľmi či delegátmi a veľmi dôsledne 

monitorujeme situáciu v jednotlivých destináciách. Prehnaný optimizmus v tomto prípade určite nie 

je na mieste, a preto sa musíme k vzniknutej situácii postaviť zodpovedne aj my. 

Z tohto dôvodu sme na obdobie marec 2020 a apríl 2020 pozastavili predaj všetkých 

zájazdov do dotknutých oblastí a klientov, ktorí si u nás na predmetné obdobie zakúpili zájazd 

priebežne kontaktujeme s možnosťami riešenia vzniknutej situácie a prípadnej refundácie. 

Cestovný ruch sa nespomalil – cestovný ruch sa úplne zastavil. Žiadna cestovná kancelária 

v momentálnej situácii nemá dostatočný cash flow, aby vedela uspokojiť prioritne všetkých 

klientov a následne žiadať prípadné refundácie od dodávateľov. Momentálne sme stále schopní 

spracovávať refundácie priebežne, no prosíme o ohľaduplnosť pri ich riešení, keďže je to veľmi 

časovo a finančne náročné. Našou prioritou zostáva, aby žiaden klient neprišiel ani o jedno jediné 

€, ktoré aktuálnou situáciu stratí. Preto ponúkame nasledovné možnosti riešenia tohto problému: 

1. STORNO ZÁJAZDU (bez účtovania storno poplatkov) – klient má právo zrušiť zájazd bez 

toho, aby si naša CK účtovala akékoľvek storno poplatky. Zo zaplatenej sumy sa odrátava 

iba nerefundovateľná časť a zvyšok sa vráti klientovi. Prípadná strata sa klientovi zaráta 

ako kredit na ďalšie zájazdy v sezóne 2020/2021. 

 

2. PRESUN ZÁJAZDU NA INÝ TERMÍN – v tomto prípade má klient právo zmeniť termín 

zájazdu bez poplatkov (dopláca sa iba prípadný rozdiel v cene 

letenky/vstupenky/ubytovania) 

 

3. KREDIT NA ĎALŠÍ ZÁJAZD – celá zaplatená suma sa klientovi prenesie ako kredit na ďalší 

zájazd v sezóne 2020/2021 s tým, že v prípade, že si klient vyberie lacnejší zájazd, 

preplatok mu bude vrátený. Prípadné straty z dôvodu nemožnosti refundácie nejakej 

služby nebudú prenesené na klienta. 



V takýchto časoch, kde ide hlavne o zdravie, nemôžeme pozerať na svet cez peniaze a zisky, 

preto aj v prípade storna zájazdu z dôvodu obavy o zdravie Vás a Vašich blízkych, si neúčtujeme 

žiadne storno poplatky.  Rovnako sa snažíme k refundáciám pristupovať maximálne zodpovedne ale 

aj my sme v situácii, že dodávatelia majú obrovské problémy s vlastnou likviditou a celý tento proces 

trvá veľmi dlho. Od začiatku existencie našej CK si všetky objednané služby platíme riadne a načas, 

no chápeme, že v rovnakej situácii sa nachádzajú aj naši hlavní dodávatelia, čo sú letecké spoločnosti, 

ubytovacie zariadenia alebo organizátori jednotlivých podujatí a proces refundácie nebude možný 

„na počkanie“.  

Je už teraz jasné, že táto situácia bude mať na celkovú ekonomiku obrovské následky, ktoré 

skôr či neskôr pocítia všetci, no iba spoločnými silami a najmä dôsledným dodržiavaním prijatých 

opatrení sa nám podarí tento stav čím skôr úspešne zvládnuť a Vy budete môcť opäť vidieť svoje 

športové idoly priamo z tribún vypredaných štadiónov. 

Ak nás potrebujete kontaktovať, prosíme aby ste nám napísali email na 

info@superfanusik.sk. Je to najlepší spôsob, aby sme Vám mohli odpovedať čo najskôr. Pri 

telefonických hovoroch Vám nevieme povedať úplné a kompletné informácie, preto by sme Vás (a aj 

nás) zbytočne zdržiavali. Všetky Vaše nevybavené emaily evidujeme a priebežne spracovávame 

a určite každému príde odpoveď. Ak predsa len potrebujete zatelefonovať, telefónne číslo 

0910341747 Vám bude naďalej k dispozícii.  

Pevne veríme, že tak ako doteraz, tak ani v týchto ťažkých časoch sa nestane, že by sme 

nenašli kompromisné riešenia na vzniknutú situáciu. My, ako cestovná kancelária a aj Vy, naši klienti, 

sme rovnako rukojemníkmi tejto nepriaznivej situácie, ktorá nám však aj napriek obrovskej 

náročnosti a mnohým ranám určite nezoberie ďalšiu chuť do organizovania zájazdov. Splnili sme sny 

tisícom z Vás, videli ste svoje hviezdy a idoly z preplnených tribún štadiónov a arén a dostali sme 

množstvo krásnych a povzbudzujúcich emailov.  Toto je to „palivo“, ktoré nás vždy poháňalo vpred 

a to, prečo sme to robili a budeme robiť naďalej... 

 

 

Buďme zodpovední k sebe a k svojmu okoliu. Spoločne to zvládneme. 

 

Teším sa na Vás ihneď, ako to situácia dovolí... 

 

S úctou,   

 

       Mgr. Dušan Macák 

        Riaditeľ CK SuperFanúšik 

        +421 910 341747 

        macak@superfanusik.sk 

mailto:info@superfanusik.sk

