
Formulár štandardných informácií k zájazdom CK HITKA

CK HITKA má pre prípad úpadku CK v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. uzavreté poistenie
zájazdu v UNIQA poisťovňa, a.s.

Kombinácia  ponúkaných  služieb  cestovného  ruchu  predstavuje  zájazd  podľa  zákona  č.
170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach
podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.
170/2018 Z. z.“).

Na cestujúceho sa vzťahujú všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170/2018 Z. z., ktoré sa
vzťahujú na zájazdy. CK HITKA je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu ako celku.

Okrem toho sme ako CK HITKA v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu platieb
cestujúceho. A ak je súčasťou zájazdu aj preprava, CK HITKA má zabezpečenú aj repatriáciu
cestujúceho pre prípad, že sa dostane do úpadku. Informácie k tomu sú na webovom sídle
CK HITKA (www.hitka.sk).

Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.

1) Informácie o zájazde poskytované pred uzatvorením zmluvy o zájazde

Informácie o zájazde podobného charakteru sú uvedené aj na webovom sídle CK HITKA ako
Všeobecné informácie o lyžiarskych zájazdoch (https://www.hitka.sk/index.php/informacie-o-
zajazdoch) alebo aj v rámci samostatných informácií o iných typoch zájazdov či služieb z
ponuky CK HITKA.

a) Všeobecné informácie o zájazde

Cieľové miesto: Ako cieľové miesto je v ponuke CK HITKA vždy uvedená krajina a stredisko
(napr.  Francúzsko  /  Les  Menuires  alebo  napr.  Taliansko  /  Lido  di  Jesolo).  V  prípade
lyžiarskych zájazdov býva spravidla špecifikovaná aj lyžiarska lokalita či oblasť, v ktorej platí
v zmluve o zájazde zahrnutá lyžiarska permanentka (napr. Les 3 Vallées alebo Tignes & Val
d'Isére). Všetky ďalšie cieľové miesta, názvy stredísk alebo lokalít či oblastí sú uvedené na
webovom sídle CK HITKA (www.hitka.sk) a teda vyplývajú z ponuky zájazdov CK HITKA.

Trasa  cesty:  Ak  CK HITKA zabezpečuje  dopravu,  ide  spravidla  o  autobusovú  prepravu
najmä do francúzskych lyžiarskych stredísk.  V takom prípade sa zvyknú podľa okolností
využívať dve trasy. Jedna je cez Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko do Francúzska a druhá je
cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska. Konkrétne využívaná trasa je uvedená v pokynoch
na cestu zasielaných cestujúcemu. Výnimočne môže ísť aj o autobusovú prepravu len do
Rakúska alebo Talianska (cez Rakúsko).

Termín  začatia  zájazdu:  Autobusy  smerujúci  do  francúzskych  stredísk  odchádzajú  z
Bratislavy v piatok vo večerných hodinách (v deň odchodu) a do strediska prichádzajú podľa
aktuálnych  podmienok  na  cestách  a  podľa  poveternostných  podmienok  na  druhý  deň
popoludní či podvečer.  Konkrétne miesto a čas odchodu autobusu sú uvedené v pokynoch
na cestu zasielaných cestujúcemu (platí aj pre zájazdy so Rakúska a Talianska). Ak ide o
zájazd pre ucelenú skupinu, sú potom miesto aj čas odchodu autobusu závislé od želania
cestujúceho.

Termín skončenia zájazdu:  Z  francúzskeho strediska sa po skončení  pobytu  odchádza
spravidla v piatok večer (po lyžovaní a následnom uvoľnení bytu) a príchod do Bratislavy
býva okolo obeda či  popoludní.  Konkrétne miesto a čas odchodu autobusu zo strediska
určuje cestujúcemu na mieste organizátor zájazdu. Ak ide o zájazd pre ucelenú skupinu, jsú
miesto aj čas odchodu autobusu závislé od želania cestujúceho. 

Dĺžka pobytu s dátumami:  Konkrétny dátum zájazdu vyplýva zo zmluvy o zájazde.  Pri
pobyte s vlastnou dopravou je v zmluve ako úvodný dátum uvedený dátum nástupného dňa
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k pobytu (ubytovanie je spravidla možné až popoludní) a aj dátum dňa odchodu (ubytovanie
je spravidla nutné uvoľniť už ráno resp. doobeda). Pri zájazde s autobusovou prepravou je v
zmluve uvedený dátum dňa, v ktorom autobus odchádza z Bratislavy (odchod obvykle vo
večerných hodinách). A rovnako je tam aj dátum dňa príchodu autobusu do Bratislavy (okolo
obeda resp. popoludní v uvedený deň). Z francúzskeho strediska pritom autobus odchádza
vo večerných hodinách deň predtým.

Počet zahrnutých nocí: Štandardný týždenný pobyt s vlastnou dopravou  a ubytovaním na
7 nocí tak vlastne zaberie kalendárne 8 dní.  Štandardný autobusový zájazd do Francúzska s
týždenným pobytom zaberie kalendárne 9 dní, pričom zahŕňa 6 nocľahov a 6 lyžiarskych dní.

b) Informácie o preprave

Druh  a  kategória  dopravného  prostriedku:  Rozdiel  medzi  autobusovou  prepravou  a
vlastnou dopravou sa odlišuje podľa jednotlivých sezón. Iné formy prepravy závisia na želaní
cestujúceho a  sú skôr  výnimočné.  Využívané  sú autobusy určené  na diaľkovú prepravu
(obvykle s kapacitou cca 49 miest, výnimočne môžu byť použité aj s menšou kapacitou) a
teda s primeranou vybavenosťou.

Trieda dopravného prostriedku: Pri autobusovej preprave CK HITKA je možné hodnotiť ju
ako ekonomickú. 

Dopravné  spojenia:  Pri  autobusovej  preprave  CK  HITKA nie  je  obvyklé  využitie  iného
dopravného spojenia (okrem autobusu, s ktorým cestujúci ide na zájazd) a ani prestupy.

Približný čas odchodu a návratu: S prihliadnutím na prevažujúcu autobusovú prepravu do
Francúzska je  možné uviesť  čas  odchodu autobusu a  jeho návratu  len  orientačne resp,
približne.  Časy  totiž  ovplyvňuje  aj  rôzny  počet  vypravovaných  autobusov  v  jeden  deň,
poveternostný vplyvy počas prepravy či obdobie roka. 

Približný  čas  odchodu  autobusu  z  Bratislavy  idúceho  do  Francúzska  je  tak  v  piatok  vo
večerných hodinách o cca 2100-2200 hod. a približný čas príchodu autobusu do Bratislavy je
zase po absolvovanom týždennom pobyte v nasledujúcu sobotu o cca 1200-1400 hod.

Miesto odchodu a návratu: Ako miesto odchodu a návratu autobusov CK HITKA spravidla
využíva parkovisko na Trnavskom mýte v Bratislave. Pri ucelenej skupine je takéto miesto
určené resp. vybrané cestujúcim (t.j. objednávateľom zastupujúcim skupinu).

Miesta a  trvanie  zastávok:  Pri  autobusovej  preprave sa  zastávky  zvyknú realizovať  po
každej cca 3-3,5 hodine, pričom výber presného času a miesta zastávky je závislé výlučne
na  rozhodnutí  vodičov  a  ich  posúdenia  aktuálnej  situácii  na  cestách  či  momentálnej
vhodnosti využitia konkrétneho parkoviska. Platí  teda, že výber zastávok je realizovaný v
zmysle platných bezpečnostných dopravných predpisov.

c) Informácie o ubytovacom zariadení

Názov ubytovacieho zariadenia: V ponuke CK HITKA sú ubytovacie zariadenia ponúkané
ako konkrétne. Ich názov, popis ale aj  stredisko v ktorom sa nachádzajú sú uvedené na
webovom sídle CK HITKA (www.hitka.sk). Alebo sú ponúkané ako anonymné len s uvedením
ich štandardu. V tomto druhom prípade ide spravidla o ubytovacie zariadenia podobného
resp. rovnakého štandardu, pričom sú využívané podľa ich úrovne obsadenosti. Cestujúci sa
tak dozvie názov takejto anonymnej rezidencii až po jej potvrdení zahraničným partnerom
(obvykle to tak cestujúci má uvedené v pokynoch na zájazd). Zvyčajne ale ide o ubytovacie
zariadenia, ktoré CK HITKA využíva aj ako konkrétne a teda už s uvedením ich názvu na
webovom sídle CK HITKA.

Podobne ako ubytovacie zariadenia ponúka CK HITKA aj lode s ich konkrétnym názvom či
menom. S ohľadom na rozsah ponúkaných ubytovacích zariadení  a lodí  nie je  účelné a
zmysluplné uvádzať ich na tomto mieste.  Naviac za situácie,  že CK HITKA zabezpečuje
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zájazdy či pobyty aj do  ubytovacích zariadení podľa požiadaviek cestujúceho (a teda aj v
prípadoch, ak tieto CK HITKA nemá vo svojej štandardnej ponuke). 

Poloha  ubytovacieho  zariadenia:  Súčasťou  informácie  o  ubytovacom  zariadení  na
webovom sídle CK HITKA je aj spomínané stredisko v ktorom sa toto ubytovacie zariadenie
nachádza. Obvykle CK HITKA ako súčasť pokynov na zájazd (najmä pri vlastnej doprave)
poskytuje aj  orientačnú mapku strediska s vyznačením polohy konkrétneho ubytovacieho
zariadenia. Podobne to CK HITKA praktizuje aj pri plavbách na lodi a informáciách o polohe
jednotlivých prístavov.

Kategória ubytovacieho zariadenia: Z ponuky na webovom sídle CK HITKA je zrejmá aj
kategória ubytovacieho zariadenia. Cestujúci si tak môže vybrať ubytovanie v hoteloch (izby,
hotelové apartmány a suity a pod.), apartmánových domoch či rezidenciách (1-priestorové
štúdiá  alebo 2- a viac priestorové apartmány), samostatných alebo skupinových chaletoch či
chatách, prípadne na lodi.

Trieda ubytovacieho zariadenia:  Z ponuky na webovom sídle CK HITKA je zrejmá aj trieda
resp. štandard ubytovacích zariadení. Spravidla si cestujúci môže vybrať štandard  základný,
stredný  alebo  vyšší.  S  ohľadom  na  využitie  ubytovania  v  rámci  Európy  (Francúzsko,
Rakúsko, Taliansko a pod.) je trieda či štandard ubytovacích zariadení podobný ako v SR. Vo
Francúzsku  však  pri  rovnakej  úrovni  štandardu  ako  inde  je  potrebné  počítať  s  menším
priestorovým luxusom najmä pri ubytovaní v zariadeniach nižšieho štandardu. Spomínané
hodnotenie  umožňujúce  cestujúcemu ten správny  výber  ubytovania  dopĺňa  na  webovom
sídle CK HITKA aj označenie úrovne štandardu hviezdičkami či iným podobným spôsobom.

Stupeň vybavenosti  ubytovacieho zariadenia: Tento je  zrejmý z ponuky na webovom
sídle CK HITKA, kde sú pri jednotlivých ubytovacích zariadeniach okrem termínov a cien
uvedené aj  konkrétne a  podrobné informácie  o  samotnom ubytovacom zariadení  a  jeho
vybavenosti. Stupeň vybavenosti obvykle zodpovedá triede ubytovacieho zariadenia.

Základné  charakteristické  znaky  ubytovacieho  zariadenia:  S  ohľadom  na  rozsah  a
množstvo ponúkaných ubytovacích zariadení a lodí nie je účelné a zmysluplné uvádzať na
tomto mieste základné znaky každého ubytovacieho zariadenia. Tieto sú zrejmé z popisov
jednotlivých ubytovacích zariadení na webovom sídle CK HITKA. Uvádzať všetky informácie
z tohto webového sídle CK HITKA opakovane a na rôznych miestach je nedôvodné.

d) Informácie o stravovaní

Spôsob stravovania: Pri  zájazdoch CK HITKA ide prevažne o ubytovanie bez stravy (s
možnosťou vlastnej prípravy stravy v rámci štúdia alebo apartmánu). V prípade ubytovania v
hoteloch je možné využiť ubytovanie s raňajkami, s polpenziou či s plnou penziou. 

Rozsah resp. forma stravovania:  Pri  zájazdoch CK HITKA je strava obvykle ponúkaná
formou bufetových /švédskych stolov alebo výberom z jedálneho lístka. Nápoje sa obvykle
platia  individuálne.  Jednotlivé  spôsoby  a  formy  stravovania  však  závisia  na  konkrétnom
ubytovacom zariadení (a jeho štandarde), ktorý si cestujúci pre svoje ubytovanie vyberie.

e) Informácie o iných službách

Program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene
zájazdu: CK HITKA sa zameriava predovšetkým na zájazdy športového charakteru. Program
štandardného  zájazdu  je  opísaný  na   webového  sídle  CK  HITKA  v  časti  „Všeobecné
informácie o lyžiarskych zájazdoch“ (https://www.hitka.sk/index.php/informacie-o-zajazdoch).

V rámci takýchto zájazdov je v základnej cene zájazdu do francúzskych stredísk zahrnuté
ubytovanie  (bez  stravy  či  so  stravou)  a  lyžiarska  permanentka.  A v  prípade  záujmu  aj
autobusová  preprava.  Informácie  o  iných  doplnkových  službách  ako  spoločné  lyžovanie,
zabezpečenie posteľnej  bielizne či  lyžiarskeho výstroja a pod.  sú uvedené na webového
sídle CK HITKA pri jednotlivých zájazdoch resp. ubytovacích zariadeniach. 
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Výlety, exkurzie a pod. v ponuke štandardných zájazdov CK HITKA zvyčajne neponúka a
teda nie sú ani zahrnuté v celkovej  cene zájazdu.  Iná situácia môže byť pri  objednávke
atypického zájazdu s rozšírenými službami pre ucelenú skupinu. 

Cestovné poistenie a rovnako aj  možnosť rozšírenia základnej permanentky (tam, kde to
situácia  umožňuje)  tiež  nie  je  súčasťou  celkovej  ceny  zájazdu,  nakoľko  ide  o  služby
nepovinného charakteru. 

Ceny  zájazdov  CK  HITKA  je  však  možné  brať  ako  konečné,  keďže  si  už  pre  účasť
cestujúceho na zájazde nevyžadujú žiadnu inú platbu realizovanú na Slovensku okrem ceny
zájazdu zakúpeného v CK HITKA.

f) Skupinové zájazdy

Vymedzenie služieb cestovného ruchu poskytovaných cestujúcemu v rámci skupiny:
V prípade skupín zabezpečuje CK HITKA prevažne služby a program v rámci štandardného
lyžiarskeho zájazdu objednaného cestujúcim. Destináciou pritom zväčša býva Francúzsko
(na týždenný pobyt) alebo Rakúsko či Taliansko (na kratší pobyt).

Približná veľkosť skupiny:  V prípade lyžiarskych autobusových zájazdov CK HITKA do
francúzsky Álp sa obvykle realizujú zájazdy pre skupiny cca 35-45 osôb. Uvedený údaj je
samozrejme orientačný a nedá sa nijako presnejšie vymedziť, nakoľko účasť na zájazdoch je
závislá na momentálnom záujem jednotlivých cestujúcich či skupín.

g)  Súčasťou zájazdu sú iné služby cestovného ruchu vymedzené v § 2 písm. a) štvrtom
bode zákona č. 170/2018 Z. z. poskytované v cudzom jazyku

Nie, v cudzom jazyku CK HITKA služby neponúka.

h) Informácie o vhodnosti cesty

Zájazdy CK HITKA s ohľadom na ich prevažne športový charakter nie je vhodný pre osoby
so zníženou pohyblivosťou. Samozrejme, takýto cestujúci sa ich môže zúčastniť s vedomím
všetkých skutočností a súvislostí a len na vlastné riziko.

2) Informácie o CK HITKA

CK HITKA nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie  všetkých služieb cestovného ruchu
zahrnutých v zmluve o zájazde (pri predaji zájazdu prostredníctvom inej cestovnej kancelárie
alebo cestovnej  agentúry sa poskytujú uvedené  informácie aj  o  tejto cestovnej kancelárii
alebo cestovnej agentúre, t.j. CK / CA).

Cestovná kancelária: HITKA s.r.o. (CK HITKA)

Adresa predajného miesta: Považská 30, 831 03 Bratislava 3
(sídlo: Trnavská 67, Bernolákovo, OR OS BA I., oddiel Sro., vložka 126/B, IČO: 34145460)

Telefónne číslo:          +421 2 4463 5354

Adresa elektronickej pošty: hitka@hitka.sk

iná CK / CA: …..............................................

Adresa predajného miesta: …..............................................

(sídlo: …...................................................................................................................................)

Telefónne číslo:          …..............................................

Adresa elektronickej pošty: …..............................................
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3) Informácie o cene a platobných podmienkach

Základné informácie o zájazde, jeho cene  a platobných podmienkach:

(ak sú informácie k nižšie uvedenému obsiahnuté v sprievodnej e-mailovej správe, nie je
nutné opakovane ich uvádzať na tomto mieste)

Číslo rezervácie: …............................ Termín zájazdu: ...........................................

Číslo zájazdu: …................................. Miesto pobytu ..............................................

Štát: …................................................ Názov ubytovania: .......................................

Doprava: …........................................ Typ ubytovania: ...........................................

Stravovanie: ….................................. Permanentky: ..............................................

Poistenie: …...................................... Iné: ..............................................................

Cestujúci: ….................................... E-mail: ........................................................

Adresa: …......................................... Telefón: ........................................................

Služby (ceny vrátane DPH v EUR) Suma Počet Cena spolu

…................................................................. ….................. …................ …................

…................................................................. ….................. …................ …................

…................................................................. ….................. …................ …................

…................................................................. ….................. …................ …................

…................................................................. ….................. …................ …................

Celková cena zájazdu v EUR ..…....................

Záloha vo výške: …............................ Termín splatnosti zálohy: .............................

Doplatok vo výške: …............................ Termín splatnosti doplatku: ..........................

Vratná kaucia vo výške: …............................ Termín splatnosti kaucie: .............................
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4) Informácie o vízových povinnostiach, pasových povinnostiach a iných
    povinnostiach

Vlastné zájazdy, ktoré ponúka CK HITKA nevyžadujú žiadne plnenie vízových povinností,
pasových povinností či iných podobných cestovných povinností.

5) Informácie pre cestujúcich, ak sa na realizáciu zájazdu požaduje minimálny počet
    účastníkov

CK HITKA informuje  cestujúcich  o minimálnom počte účastníkov  na webového sídle  CK
HITKA v časti !Všeobecné zmluvné podmienky“ (https://www.hitka.sk/zmluvne-podmienky) v
bode 12.14. Z uvedeného vyplýva, že CK HITKA má stanovený minimálny počet účastníkov
pri autobusových zájazdoch a teda sa aj pre realizáciu autobusového zájazdu vyžaduje tento
minimálny  počet  účastníkov  zájazdu  dosiahnuť  resp.  naplniť.  V  prípade  nenaplnenia
minimálneho počtu účastníkov zájazdu CK HITKA postupuje v zmysle zákona č. 170/2018
Z.z. z 15. mája 2018.  Z uvedeného potom vyplýva aj  lehota, v ktorej  musí byť cestujúci
písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde o zájazde z dôvodu nedosiahnutia
minimálneho počtu cestujúcich.

6) Informácia o poverenom zástupcovi alebo o inom subjekte,  prostredníctvom
    ktorého je možné sa skontaktovať s cestovnou kanceláriou

CK HITKA informuje cestujúcich o možnosti kontaktovať  ju alebo jej zástupcu na webovom
mieste CK HITKA v časti „Všeobecné zmluvné podmienky“ napríklad v bode  9.18 písm. d).

CK HITKA zabezpečuje v mieste autobusového zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej
osoby (tzv. organizátor zájazdu) oprávnenej prijímať a riešiťť podnety po celý čas trvania
autobusového zájazdu. Pri vlastnej doprave zastupuje pre CK HITKA takéto úlohu či činnosť
zástupca zahraničného partnera CK HITKA (nachádzajúci  sa napr. na  recepcii,  v  mieste
preberania kľúčov od bytu a pod.) u zahraničného partnera CK HITKA).

Meno zodpovedného zástupcu CK HITKA: Ing. Ľubica Hitková, Považská 30, Bratislava

Elektronická adresa: hitka@hitka.sk

Telefónne číslo: +421 2 4463 5354

Telefónne číslo pre núdzové situácie: +421 948 680 962

7) Ostatné

Postúpenie  zmluvy  o  zájazde,  zmena  ceny  zájazdu,  zmena  iných  podmienok  zmluvy  o
zájazde, odstúpenie cestovnej kancelárie od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu
cestujúcemu,  odstúpenie  od  zmluvy  o  zájazde  cestujúcim  z  dôvodu  neodvrátiteľných  a
mimoriadnych okolností, odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim bez uvedenia dôvodu,
zodpovednosť za poskytnutie zájazdu, zníženie ceny / náhrada škody cestujúcim, úpadok
cestovnej kancelárie alebo aj iné situácie v cestovnom ruchu a v nadväznosti na zmluvu o
zájazde podchytáva a rieši zákon č. 170/2018 Z. z.. 

Ustanovenia  tohto  zákona  sú  potom  obsiahnuté  resp.  zapracované  do  Všeobecných
zmluvných podmienok CK HITKA (https://www.hitka.sk/zmluvne-podmienky).

6

https://www.hitka.sk/zmluvne-podmienky
mailto:hitka@hitka.sk
https://www.hitka.sk/zmluvne-podmienky

