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Let lietadlom - Strata kufra 

Prípadová štúdia 

 
Christine má 18 rokov a žije s rodičmi v Aténach. Práve začala študovať  a rozhodla sa 

cestovať sama na desať dní do Ríma, aby navštívila priateľku, ktorá tam študuje. 

V minulosti letela len raz, vnútroštátnym letom spolu s rodičmi. Je veľmi mladá, a preto 

vystresovaná z  nadchádzajúceho výletu. Nemá žiadne skúsenosti s riešením 

spotrebiteľských sporov, keďže práve dospela a doteraz sa týmito otázkami zaoberali jej 

rodičia. 

 

Opis prípadovej štúdie 

Christine pristála v Ríme a išla do výdajne batožiny. Čakala dlho; všetci ostatní cestujúci 

si vzali svoju batožinu, avšak jej kufor sa vôbec neobjavil. Christine oslovila člena 

personálu letiska a popísala v panike jej problém. Zamestnanec jej povedal, aby sa nebála, 

zaznamenal si jej meno a číslo letu a povedal, že ju budú kontaktovať hneď, ako budú mať 

nové informácie. Christine bola veľmi rozrušená, pretože v kufri mala všetko svoje 

obľúbené a drahé oblečenie, ako aj kozmetiku, nabíjačky na telefón a tablet, ale aj darčeky, 

ktoré kúpila pre svoju priateľku. 

 

Opis problému 

Christine veľmi rozčuľovala skutočnosť, že stratila kufor a nevedela ako ďalej. Rozhodla 

sa opustiť letisko bez batožiny a všetkých osobných vecí, keďže jej priateľka na ňu čakala 

mimo letiska už veľmi dlhú dobu. Christine sa stretla so svojou priateľkou, nastúpila na 

autobus a odcestovala k nej  domov. 

 

 

OTÁZKY PRE ŠTUDENTOV 

 

Otázka 1 

Podľa vášho názoru urobila Christine správnu vec, keď opustila priestor  letiska? 

  

Otázka 2 

Čo by ste vy urobili v podobnej situácii? 
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Nasledujúce dva dni nemala Christine žiadne správy od leteckej spoločnosti, ani od 

žiadneho iného zastupiteľa letiska. Medzitým bola v cudzej krajine bez akýchkoľvek 

osobných vecí. Musela si ísť nakúpiť kozmetiku, odev, veci osobnej hygieny atď. 

Taktiež kontaktovala svojich rodičov, aby im popísala problém. 

 

Otázka 3 

Keby ste boli rodičmi Christine, čo by ste jej poradili, aby urobila? 

Rodičia zdôraznili, že by vôbec nemala opustiť priestor letiska a že mala vyplniť formulár 

o stratenej batožine priamo vtedy a tam. Poradili jej tiež okamžite kontaktovať leteckú 

spoločnosť e-mailom, kde uvedie svoj problém a požiadavku náhrady. Christine urobila, 

ako jej radili rodičia a poslala dopravcovi písomnú žiadosť. Dopravca zo svojej strany 

požiadal Christine o vyplnenie formulára, v ktorom zahrnie všetky položky jej batožiny, 

aby mohli odhadnúť primeranú náhradu. Christine urobila presne to, o čo bola požiadaná. 

Po tridsiatich , h - počas ktorých sa už vrátila späť do Grécka, dostala od leteckej 

spoločnosti nasledujúci e-mail. 

 

„Sme v poľutovaniahodnej situácii, keďže Vás musíme informovať, že stále nemáme žiadne 

správy o tom, čo sa stalo s Vašou batožinou. Stále sa to snažíme vyriešiť. Z tohto dôvodu 

– a podľa našich pravidiel – sme ešte nespracovali Váš nárok na vrátenie prostriedkov. 

Veľmi sa ospravedlňujeme za nepríjemnosti spôsobené touto nešťastnou udalosťou 

a sľubujeme, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme tento problém vyriešili. “ 

 

Otázka 4 

Je politika a reakcia leteckého dopravcu v súlade so zákonom o Leteckej doprave?  

Po niekoľkých e-mailoch, v ktorých Christine požadovala okamžitú reakciu a náhradu 

škody, z dôvodu značnej finančnej straty, ktorú utrpela, jej dopravca navrhol  150 EUR 

ako odškodnenie za stratenú batožinu. 

 

Otázka 5 

Ak vezmeme do úvahy položky, ktoré Christine stratila, náklady na výmenu všetkých 

týchto položiek počas jej 10-dňovej návštevy v zahraničí, ako aj náklady na nákup 

novej batožiny, čo si myslíte o výške navrhovanej náhrady? Čo by ste urobili Vy, ak 

by ste boli v podobnej situácii? Prijali by ste takéto odškodnenie?                                              

Christine chvíľu uvažovala o tom, že túto náhradu prijme, no  iba  pokým nemala vedomosť o jej 

zákonných právach a výške náhrady, ktorú by mohla v takomto prípade požadovať. Jej rodičia 

povedali, aby túto ponuku neakceptovala, aby sa znovu obrátila na dopravcu  a požiadala ho 

primeranejšiu náhradu. Tak aj urobila. Uplynul mesiac, ale letecká spoločnosť nereagovala  na jej 

požiadavku. 

 

Otázka 6 

Čo si myslíte, že môže Christine teraz urobiť? 
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Otázka 7 

Už ste niekedy v minulosti mali podobnú skúsenosť? Ako ste to zvládli? 

 

Otázka 8 

Myslíte si, že keď cestujete lietadlom, loďou, vlakom a/alebo autobusom, môžete 

uplatniť svoje spotrebiteľské práva? Zdôvodnite svoju odpoveď. 

 

Otázka 9 

Aké sú najčastejšie prekážky, ktorým čelí spotrebiteľ, keď uplatňuje svoje práva a 

ako sa s nimi môže vysporiadať ? 

 

PRÍRUČKA PRE ŠTUDENTOV 

 

Vaše práva, ako sú analyzované tu, sa uplatňujú v súlade s právnymi predpismi EÚ, iba 

ak: 

• je váš let  v priestore EÚ a je prevádzkovaný buď leteckou spoločnosťou z EÚ, 

alebo leteckou spoločnosťou mimo EÚ 

• váš let smeruje do EÚ z krajiny mimo priestoru EÚ a prevádzkuje ho letecká 

spoločnosť EÚ 

• váš let smeruje z EÚ do krajiny mimo priestoru EÚ a prevádzkuje ho letecká 

spoločnosť  EÚ, alebo leteckou spoločnosťou mimo EÚ 

 

Ak letecká spoločnosť musí odmietnuť nástup do lietadla z dôvodu nadmerných rezervácií 

alebo z bezpečnostných dôvodov, vyzve cestujúcich,  dobrovoľníkov ochotných vzdať sa 

svojich rezervácií.  Ak však nie je dostatočný počet dobrovoľníkov, potom vám letecká 

spoločnosť môže odoprieť nástup do lietadla. V takom prípade máte nárok na: 

• kompenzáciu, ktorá sa pohybuje od 250€ do 600 Eur, v závislosti od letu. 

Letecká spoločnosť vám tiež musí ponúknuť tieto možnosti: 

• preplatenie nákladov na letenku do 7 dní, pre časť letu, ktorá sa neuskutočnila, 

alebo spiatočný let do prvého bodu odletu, a to čo najskôr. 

• vašu prepravu do cieľovej destinácie,  s čo najskorším možným odletom, s 

porovnateľnými prepravnými podmienkami; 

• vašu prepravu do cieľovej destinácie v neskoršom termíne podľa vášho uváženia, 

podľa dostupnosti miest na sedenie,  za porovnateľných prepravných podmienok. 

Po dobu čakania máte nárok na ďalšie výhody od leteckej spoločnosti, ako sú jedlo a 

občerstvenie zdarma, ubytovanie, doprava, telefónne hovory alebo e-mailové správy. 

 

Podľa odhadu leteckej spoločnosti by sa za meškanie mal považovať čas viac ako 2 

hodiny. Smernice definujú 3 kategórie v závislosti od typu každého letu. 
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V prípade, ak dorazíte do konečného cieľa s oneskorením viac ako 3 hodiny, máte nárok 

na rovnaké odškodnenie, ako je stanovené pre zrušenie letu. Toto právo nemáte, ak k 

oneskoreniu došlo z dôvodu mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo vyhnúť. 

 

Ak je meškanie 5 hodín alebo dlhšie, môžete si zvoliť preplatenie všetkých nákladov 

letenky, v prípade rozhodnutia, že nechcete letieť, a to ani s oneskorením. 

 

V prípade zrušenia letu máte nárok na nasledujúce možnosti: 

• preplatenie nákladov na letenku do 7 dní, pre tie časti letu, ktoré sa neuskutočnili 

alebo spiatočný let do prvého bodu odletu, a to čo najskôr. 

• vašu prepravu do cieľovej destinácie, s čo najskorším možným odletom, 

s porovnateľnými prepravnými podmienkami; 

• vašu prepravu do cieľovej destinácie v neskoršom termíne, podľa vlastného 

uváženia, podľa dostupnosti leteniek a  za porovnateľných prepravných 

podmienok. 

Máte tiež právo na: 

• náhradu, ktorá sa pohybuje od 25 EUR  do 600 EUR, v závislosti od letu. 

Po dobu čakania máte nárok na ďalšie výhody od leteckej spoločnosti, ako bolo uvedené 

vyššie. 

Nárok na odškodnenie nemáte, ak: 

• ste boli včas informovaní o zrušení a dostanete alternatívu na let s krátkym 

omeškaním odletu a príletu v porovnaní s plánom, 

• k zrušeniu došlo z dôvodu mimoriadnych udalostí, ktorým sa nedalo vyhnúť. 

Letecká spoločnosť je zodpovedná za zničenie, stratu alebo poškodenie prevzatej batožiny, 

za predpokladu, že udalosť, ktorá to spôsobila, nastala na palube lietadla alebo počas celej 

doby, kedy je za batožinu zodpovedná. V týchto prípadoch máte nárok na odškodnenie až 

do výšky  1 220 EUR. V prípade príručnej batožiny je letecká spoločnosť zodpovedná za 

predpokladu, že poškodenie bolo spôsobené jej chybou. 

 

V prípade poškodenia odovzdanej batožiny, musíte napísať a podať sťažnosť do 7 dní a v 

prípade omeškania do 21 dní, v oboch prípadoch odo dňa, kedy bola batožina poskytnutá 

cestujúcim. 

 

Ak nemôžete nájsť svoj kufor po príchode na cieľové letisko, musíte to okamžite nahlásiť 

Oddeleniu strát a nálezov daného letiska, ako aj vyplniť Vyhlásenie o strate batožiny, na 

základe ktorého vás budú kontaktovať, ak sa nájde.  Ak sa vaša batožina nenájde do 21 

dní, považuje sa za stratenú. 

 

V prípade poškodenia alebo straty batožiny:     
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• V prípade straty alebo poškodenia batožiny informujte spoločnosť ihneď, ako to 

zistíte  a v každom prípade pred opustením letiska. 

• Vyplňte Vyhlásenie o stratenej batožine a postupujte podľa akýchkoľvek ďalších 

postupov, o ktoré vás požiadajú na vyriešenie vášho problému. 

• Uschovajte si akýkoľvek dokument, ktorý môže byť užitočný ako dôkaz (letenka, 

palubný lístok, atď.), rovnako ako potvrdenia o všetkom, čo ste si kúpili pre svoje 

potreby, kým sa vám s omeškaním vráti vaša batožina. 

• Vyžiadajte si a uschovajte kópiu Vyhlásenia o strate alebo o poškodení a kópiu 

akéhokoľvek  dokladu, ktorý ste vyplnili. 

• Nahláste poškodenie svojej batožiny do 7 dní odo dňa, keď ste ju dostali a do 21 

dní od prijatia v prípade omeškania. 

• Pred cestou sa informujte o politike spoločnosti. 

 

Právne predpisy:  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EC) č. 889/2002 z 13.mája 2002, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie Rady (EC) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu 

v prípade nehôd (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en) 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EC) č. 261/2004 z 11.februára 2004, ktorým 

sa ustanovujú spoločné pravidlá pre kompenzácie a pomoc cestujúcim v prípade 

odmietnutia nástupu do lietadla a zrušenia alebo dlhého meškania letov, ktorým sa ruší 

Nariadenie (EEC) č. 295/91 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261) 

 

 

POZNÁMKY PRE UČITEĽA 

 

Cieľom je vytvoriť vzájomnú dôveru medzi účastníkmi vzdelávania, podporovať slobodu 

prejavu a produktívny dialóg, zvýšiť povedomie spotrebiteľov, rozvíjať schopnosti 

zručnosť vyjadrovania, zbierať cenné informácie a zhromažďovať užitočné informácie. 

1. Rozdajte prípadovú štúdiu a prílohu  

2. Ponechajte primeraný čas, aby si účastníci mohli prečítať úvod k prípadovej štúdii. 

3. Začnite konverzáciu o tom, aký typ zručností  očakávajú, že  si  zdokonalia  

4. Školiteľ môže nechať žiakov odpovedať na príslušné otázky. 

 

Odpovede na otázky: 

1. Nie, Christine neurobila správnu vec. Mala okamžite navštíviť oddelenie strát a nálezov, 

aby vyhlásila batožinu za stratenú a informovala leteckú spoločnosť. Vôbec nemala 

opustiť letisko skôr než dokončila všetky potrebné kroky v týchto prípadoch a získala 

kópiu jej správy. 
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2. Voľná diskusia. Povzbudzujte všetkých účastníkov, aby vyjadrili svoje názory a   

    úsudky. 

3. Rodičia Christine mali pravdu, keď jej poradili okamžite kontaktovať   

    leteckú spoločnosť s opísaním jej problému a požiadať o ďalšie pokyny na vyriešenie. 

4. Nie, politika leteckej dopravy nie je správna. Podľa zákona, ak nie je kufor nájdený do  

    21 dní, považuje sa za stratenú batožinu a je možné uplatniť refundáciu. Cestujúci  

    majú nárok na odškodné vo výške 1300 Eur. Navrhovaná náhrada by mala byť  

    spravodlivá a zodpovedajúca poškodeniu. 

5. Voľná diskusia o stanoviskách a názoroch. Podporte všetkých študentov k účasti a       

    vzájomnej dôvere. Cieľom je rozvíjať kritické myslenie. Navrhovaná náhrada je príliš    

    malá vzhľadom na hodnotu stratených položiek. 

6. Christine by sa mala skontaktovať so spotrebiteľskou organizáciou, aby  získala    

    vhodnú inštruktáž a poradenstvo, aby vyriešila spor  s obchodníkom. 

7. Voľná diskusia - vyjadrovanie názorov s cieľom propagovať kritické myslenie a  

    produktívne kladenie otázok. 

8. Cestujúci sa pri využívaní cestovných služieb považuje za spotrebiteľa. Preto sa   

    uplatňujú všetky práva spotrebiteľa. 

9. Možné prekážky počas diskusie: Porušenie zákona zo strany obchodníkov,  

    nedostatočná znalosť práv spotrebiteľa, váhanie pri obhajobe spotrebiteľských práv,    

    nespolupracujúci obchodníci, nedostatok znalostí, ktoré orgány   by mohli obhajovať  

    práva spotrebiteľov, ako napr. spotrebiteľská organizácia, atď. 

10. Poskytnite príslušné informácie o predpisoch a právach  spotrebiteľa, pri samotnom  

     uplatňovaní práv, pri komunikácii s obchodníkmi, pri vypĺňaní sťažností  

     adresovaných spotrebiteľskej organizácii.  
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