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KUFOR mám 
stále zbalený

AKO 31-ROČNÁ SA STALA ŠÉFKOU CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR, 
KTORÚ VYPIPLALA DO DNEŠNEJ ÚSPEŠNEJ PODOBY. (SKORO) 

VŠADE BOLA A (SKORO) VŠETKO VIDELA, DO TOHO MÁ TRI DETI A 
ÚŽASNÉHO NEPOKOJNÉHO CESTOVATEĽSKÉHO DUCHA, KTORÝ 

JEJ NEDÁVA SPAŤ. NORA FEDOROVÁ (42) JE TAKÁ MADAM, AKÚ 
VYDRŽÍME POČÚVAŤ HODINY A PREDSTAVUJEME SI, AKÉ BY TO 

BOLO ŽIŤ AKO ONA.

K aždý druhý človek dnes konštatuje, že 
svet sa tak zmenil, že ani nevie, kam 
ísť na dovolenku. Vnímaš aj ty túto ce-
loplošnú zmenu v zmýšľaní?

Jednoznačne. Ľudia sa presúvajú do iných destiná-
cií ako po minulé roky, väčšina si tento rok vyberá 
Chorvátsko, Taliansko, Španielsko či Bulharsko. 
Pri Turecku už ľudia váhajú, dokonca aj pri Gréc-
ku, na čo nevidím dôvod, keďže len dva ostrovy, 
a to Kos a Lesbos, sú na priamej trase migrantov. 

Dlho som sa snažila si to celé 
v hlave utriasť a prísť na to, 
ako s obavami ľudí naložiť. 
Úzkostlivý klient určite nie 
je výhrou pre cestovný ruch. 
Nevravia si ľudia, že radšej 

zostanú tento rok doma?
Skôr sa mi zdá, že hľadajú alternatívy. Exotika má 
stopercentné nárasty. Kuba, Dominikánska, Mal-
divy, Dubaj, Srí Lanka, Bali... Chodila som aj na 

pobočky a rozprávala som sa s klientmi, pretože 
som potrebovala pochopiť, ako ľudia rozmýšľajú. 
Tam som si uvedomila, že strach je veľmi subjek-
tívny, každý ho prežíva inak a my s ním nevieme 
urobiť nič. Mohli sme urobiť jediné. Ponúkli sme 
ľuďom možnosť bezplatne si zmeniť destináciu 21 
dní pred odchodom na dovolenku bez udania dô-
vodu. To sa ukázalo ako dobrý krok.
Myslíš si, že svoju úlohu v tom zohráva aj mediál-
ny tlak? Koniec koncov, dnes si už aj pozretie tele-
víznych novín vyžaduje kus osobnej statočnosti. 
Nuž, médiá presne živia to, čo je najväčším žela-
ním terorizmu – rozosievanie strachu cez príbehy. 
Nechcem podceňovať túto hrozbu, ale podľa mňa 
je toto presne to, o čo im ide.
Zo sto percent strachov, ktoré my ľudia – klienti 
prežívame, je koľko percent oprávnených?
Neviem. Ja môžem hovoriť iba za seba, a to nie je 
objektívne, ja sa totiž nebojím... (úsmev) A riadim 
sa svojou intuíciou.

„Tento rok ľudia hľadajú 
namiesto tradičných 

destinácií alternatívy."

rozhovor
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Ty sa nebojíš ničoho?
Ničoho, to je silné slovo... (smiech) Moja teória je, 
že keď sa mi má niečo stať, stane sa aj tu v Brati-
slave. Zrejme máme každý svoju.
Ok, ale nešla by si na afganský vidiek.
Nie, nešla. Ale do Egypta by som odletela aj zajtra.
Naozaj?
Prečo nie? Nešla by som do Káhiry ani iného väč-
šieho mesta, ale do letoviska bez problémov.
A do Tuniska?
Tunisko by som zvažovala. Tam už nemám úplne 
dobrý pocit.
Turecko?
Tam idem o týždeň.
Grécko?
Grécko je moja láska, bez debaty. Pôjdem tam aj 
na dovolenku. 
Ako si sa vlastne ty k tomuto všetkému dostala? 
Riaditeľka cestovky neznie ako typický dievčen-
ský sen.
Ani nebol. K cestovnému ruchu som pričuchla už v 
detstve cez otca. Vtedy sme síce chodili maximálne 

do Chorvátska, ale mala som to 
šťastie, že keď som mala sedem-
násť, prišla revolúcia a zrazu sa mi 
otvorili všetky možnosti. Začala 
som hneď robiť sprievodkyňu, 
lebo som vedela jazyky, no neuva-

žovala som, že by som zakotvila v cestovke. Veľmi 
sa mi to však zapáčilo. Stále si pamätám tie prvé 
zájazdy s nemeckými seniormi, keď som držala v 
ruke mikrofón a klepala som sa pritom... (úsmev) 
To boli domáce alebo zahraničné zájazdy?
Len tu na Slovensku, zahraničie prišlo až neskôr. 
Po skončení výšky na Slovensku som odišla do 
Francúzska študovať cestovný ruch a po návrate 
som nastúpila do Saturu ako referentka. Môj prvý 
produkt boli lyžovačky, to sa písal tuším rok 1997, 
a riaditeľkou som sa stala o osem rokov neskôr ako 
31-ročná.
Príliš mladá na riaditeľovanie, nie?
Tiež mi to tak prišlo. Ale vtedy bola taká doba, že 
mladí ľudia, navyše jazykovo zdatní, dostávali mož-
no až príliš rýchlo príležitosť ukázať, čo v nich je. 
Začiatky boli ťažké. Keď si teraz predstavím, že 
sme voľné miesta zapisovali na papier a last minute 
faxovali... (smiech) Bolo treba firmu reštrukturali-
zovať, zaviesť rezervačný systém, naučiť ľudí robiť s 
počítačom, zavrieť stratové pobočky... Chvíľu mi tr-
valo, kým som nadobudla pocit, že ťaháme všetci za 
jeden koniec a ľudia sa stotožnili s mojimi cieľmi.
Dnes po tých jedenástich rokoch si spokojná?
Ja asi nebudem nikdy spokojná... Ale mám pocit, že 
sa urobil kus roboty. Keď som nastúpila, bol boom 
cestovania. Potom boli ťažké roky 2009/2010, pri-

šla kríza a dnes, keď sú ľudia scestovaní, majú zasa 
iné nároky a preferencie. Napríklad kedysi sme 
mali 25 percent all inclusive hotelov, dnes tvoria 
85 percent našej ponuky.
Myslíš, že tento trend „prežierania“ vytrvá?
Túto otázku si kladiem stále! Je to v podstate zr-
kadlo našej konzumnej spoločnosti a týka sa ce-
lej Európy, vôbec to nie je len o Slovákoch. Aj na 
veľkých britských a nemeckých trhoch je to tak. 
Škandinávci ako jediní chodia viac do apartmánov 
bez stravy. All inclusive pritom vznikol pôvodne 
na Jamajke. Lebo tam, keď si vyšla z hotela, ne-
mala si si kde kúpiť jedlo a to, čo by si si kúpi-
la, by ti pravdepodobne nechutilo. Takto vznikol 
koncept all inclusive. Ako prví ho prebrali Turci a 
na základe obrovského tlaku neskôr aj Gréci alebo 
Španieli, kde naozaj nebol dôvod. Ich kuchyňa je 
vynikajúca a nie príliš drahá.
No dobre. Takže ty si dnes už vo svojej práci a 
pozícii zabehnutá. A čo vlastne robíš? Chodíš po 
svete a hľadáš tie dobré hotely?
Bodaj by... (smiech) Pravda je však taká, že to dr-
žím celé pokope. Zaujímam sa o tvorbu produktov, 
o marketing a predaj, no a musím čo-to povedať aj 
do financií. V poslednom období je však aj pre nás 
tradičné cestovky veľkou výzvou internet.
Až tak, že sa možno zájazdy budú kupovať už 
iba výhradne online?
Nie, ľudia potrebujú ľudský kontakt, najmä v dobe, 
ako je tá dnešná. Chcú sa poradiť, uistiť.
Kto rozhoduje v rodinách o kúpe dovolenky?
Väčšinou ženy. O exotike zase viac rozhodujú muži.
Možno ju kupujú ako bolestné... alebo romantické 
prekvapenie.
Ktovie. No veľká zmena je v tom, že do exotiky 
nám začali chodiť celé rodiny, nielen páry. Takisto 
na naše poznávačky.
Kde a ako vyhľadávate dobré hotely? Je to otázka 
šťastia, kontaktov, správnych informácií?
Veľká inšpirácia sú veľtrhy. Práve teraz idem do 
Berlína, kde sa prezentuje celý svet – destinácie, 
hotely, trendy v cestovaní, technológie. A, samo-
zrejme, stále sledujeme, čo sa deje v Británii, Ne-
mecku, Amerike. Niekedy je to aj tak, že mám 
vyhliadnutú destináciu a čakám. Napríklad také 
Jordánsko. Majú len malý kúsok Červeného mora, 
dlho tam nechceli pustiť all inclusive hotely, po-
sledný rok sa otvorili prvé. Perspektívne si myslím, 
že to bude fantastická destinácia, lebo sa dá spojiť s 
poznávaním, a to majú naši ľudia radi. Na Sardíniu 
som čakala šesť rokov, kým boli tie ceny prijateľné 
pre náš trh. Aj na Albánsko sme si počkali, kým tá 
kvalita služieb bola taká, že sme usúdili, ok, môže-
me tam poslať klientov. 
Vaše baby na pobočkách Saturu, lebo vy ste silný 

„Jordánsko raz bude 
podľa mňa fantastická 

destinácia.“

Najlepšia dovolenka môjho 
života: Veľmi sa nám páčila 
Srí Lanka a jej slony, Bali, ale 
aj Lago di Garda či domčeky 
na gréckych ostrovoch.

Totálny reštart: Fakt odporúčam! 
Vyskúšala som ajurvédske centrum 
Heritance Ayurveda Maha Gedara s 
jogou a meditáciou na Srí Lanke.

Toto milujú moji chlapi: naše hotely s 
klubom Planet fun, kam chodia so starými 
rodičmi, a plavby na výletných lodiach. 
A plachetnice, pravdaže!

Keď vo dvojici, tak 
jednoznačne sem: Benátky 
považujem za romantické 
miesto, kde zastal čas. 
A keď pláž, tak Maldivy. 

Do tohto mesta sa vždy 
rada vraciam: Rio de 
Janeiro.

Moja naj naj naj pláž: Spiagge San Pietro na Sardínii.

Moja naj naj naj pláž: Spiagge San 
Pietro na Sardínii.

Najlepšia rodinná 
destinácia: Turecko, 
Severný Cyprus – tu 
všade sa o program 
starajú skvelí animátori 
a cena zodpovedá 
kvalite.

Kde si oddýchnem bez 
kriku detí: Iberostar Jardin 
del Mar na Malorke. V 
posledných rokoch idú veľmi 
do popredia adult only 
hotely bez detí s príjemnou 
hudbou, kulinárskymi 
zážitkami a hlavne s 
pokojom pri večeri:-)

rozhovor

Moje nové hobby: Surfujem z 
donútenia, ale so cťou:-)
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ženský kolektív, majú zrejme svoje metódy, ako 
nás odhadnúť, presvedčiť a predať. Musí v tom 
byť riadny kus psychológie!
To aj je. Predajca musí vedieť správne odhadnúť 
predstavy klienta o dovolenke, pretože klient je spo-
kojný len vtedy, keď sa jeho očakávania stretnú s re-
alitou. Hneď ako tam niečo nesedí oproti predsta-
vám, už môže byť problém, hoci pre iného klienta 
by to bola jeho vysnívaná dovolenka. Takže predajca 
musí pochopiť, čo je pre klienta najdôležitejšie, aby 
bol na dovolenke spokojný... Je to pekná pláž? Teplé 
more? Dobré reštaurácie, pokoj alebo animácie pre 
deti? Dĺžka letu, transferu? Všetko? Vedieť počúvať 
a dať si to všetko dokopy je celkom náročná práca.
Funguje aj v tejto brandži istá „trendovosť“, že 
niečo rýchlo vyletí a potom zhasne, že niečo je v 
kurze a potom to skrátka „vyjde z módy“?

Veru áno. A presne toto 
je najťažšie predpovedať! 
Kľúčové hotely máme v 
ponuke aj desať, dvadsať ro-
kov, v prípade Bulharska aj 
tridsať... Možno sú preme-

nované, ale stále sa držia, sú dobré a obľúbené. Ďal-
šia vec je „rozbehať“ novú destináciu. To bol prípad 
Severného Cypru, ktorý má nádherné teplé more a 
pláže, hotely na skvelej úrovni, od začiatku som mu 
verila a podarilo sa. Kalábrii som verila rovnako a 
rozbiehala sa neuveriteľne pomaly... Pritom to more 
a tie malé typické talianske mestečká sú úchvatné.
Stane sa ti, že niečomu veľmi veríš a nevyjde to? 
Áno, pred dvoma rokmi som bola neochvejne pre-
svedčená o jednom nádhernom hoteli na Pelopo-
néze. Problém bol, že mal veľmi dlhý transfer, 2 až 
2 1/2 hodiny. Hoci som si bola istá, že to miesto to 
všetko vynahradí, nešlo to, ľudí to odradilo. 
No a do tohto celého, o čom sa bavíme, prichádza-

me k meritu veci – veď ty máš ešte aj tri deti!!!
Keby len deti, ale troch synov... (smiech)
Povedz, ako sa to dá?
Ja neviem. Niekedy ani neviem, ako sa to dá... 
(úsmev) Má to, samozrejme, svoju cenu, a to na-
príklad to, že na seba nemám čas ani hodinu den-
ne. Zaspím s najmenším o desiatej ako včera a 
hotovo. Ale najnovšie sa snažím zaviesť niečo ako 
rituály. Nikdy som nebola ich veľkým fanúšikom, 
uznávam však, že ma trocha ukotvujú a robia nám 
ako rodine dobre. Takže chodíme večer s mužom 
a s naším psom na prechádzku, čo nám pomáha, 
aby sme si aspoň niečo povedali. Alebo si večer 
ľahnem s deckami do postele a pýtam sa, aký mali 
deň... Aj počas večere z nich čo-to páčim. To je 
dobrá taktika, lebo tí starší už nemajú takú potrebu 
veci zdieľať. Občas si ukradnem chvíľu a idem sa 
pozrieť, ako sa povedzme korčuľujú, aby som cítila, 
čím žijú, čo robia.
Z 364 dní v roku zhruba koľko tráviš na cestách?
Vychádza to na stodvadsať. Ale veľa ciest sa sna-
žím absolvovať s rodinou, deti odmalička prevla-
čujeme ako mačence. Chudáci, oni už podľa mňa 
ani nechcú cestovať, najradšej by boli doma. Naj-
mladší so mnou prvýkrát cestoval ako šesťtýždňo-
vý. Išli sme na služobku na Sardíniu, aj s mojou 
mamou. Bez babiek by som to nikdy nezvládla, 
obe nám aktívne pomáhajú. A, samozrejme, bez 
muža. Že je vôbec otvorený takémuto životnému 
štýlu a aj jeho následkom... Lebo niekedy čaká, že 
sa vrátim domov a všetko to preberieme, no ja som 
tak strašne unavená... Toto je náročné.
Za ako dlho sa pobalíš?
Jeden kufor mám permanentne zbalený... (smiech) 
Už doň potom len dohádžem veci podľa potreby.
Keď ako rodina chcete vyraziť na dovolenku, kam 
idete?
Na grécke ostrovy. A momentálne veľmi vyznáva-
me štýl nájsť si domček pri mori alebo plachetnicu. 
Žiadne hotely... (smiech) Veľa športujeme, chodíme 
na túry. V zime lyžujeme a v lete surfujeme. To je no-
vinka, zatiahli do toho aj mňa, čiže sa učím surfovať.
Dokážeš ešte cestovať nepoznačená svojou prá-
cou? Len tak spoznávať a motať sa?
Jasné! Ja vnímam miesta cez ľudí. Rozprávam sa 
s miestnymi, zaujíma ma, ako žijú, ich príbehy. O 
tom je pre mňa cestovanie. Jednoduchí ľudia doká-
žu viesť taký spokojný život, to ma stále fascinuje. 
Takým pre mňa naposledy bolo Maroko; Marakéš 
je živým príbehom plným farieb, vôní, chutí, ale aj 
blízkych kontaktov s miestnymi ľuďmi. 
Máš ešte nejakú vysnívanú neodfajknutú desti-
náciu, kam si sa ešte nedostala?
Peru, Bolívia, Čile. Dlhý let a hlavne zatiaľ príliš 
veľa presunov na poznávanie s deťmi. 

Tu varia najlepšie na 
svete: Agriturismá v 
Toskánsku,napríklad 
Apartmány Vallombrosa, 
kde vám pani domáca 
uvarí nielen tie najlepšie 
špagety.

Tá cesta stála za to: Sydney 
aj s rodinou. Rada na to 

spomínam.

„V lete si nájdeme domček 
pri mori alebo plachetnicu. 

Skrátka žiadne hotely.“

rozhovor
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