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10.03.2020 menucka.sk  
Slovenské pekárne sa využívajú len na polovicu. V prípade rozšírenia hrozieb tak 
dokážeme byť sebestační 

12.03.2020 nitralive.sk  
Slovenské pekárne sa využívajú len na polovicu. V prípade rozšírenia hrozieb tak 
dokážeme byť sebestační 

12.03.2020 potravinari.sk  Slovenské pekárne sa využívajú len na polovicu. 

12.03.2020 polnoinfo.sk  Pekári: V prípade rozšírenia hrozieb dokážeme byť sebestační 

12.03.2020 startitup.sk  
Sledujeme online: Slovensko má desať prípadov koronavírusu, od štvrtka je 
mimoriadna situácia 

12.03.2020 cas.sk  
V obchodoch panikárite zbytočne: Odborníci nevidia dôvod robiť si veľké zásoby 
potravín 

12.03.2020 dnes24.sk  SPPK: Vyzýva ľudí, aby nepanikárili, nie je dôvod robiť si veľké zásoby potravín 

12.03.2020 kosicednes.sk  Potravinári vyzývajú ľudí, aby nepanikárili. Nie je dôvod robiť si veľké zásoby potravín 

12.03.2020 rno.sk  SPPK vyzýva ľudí, aby nepanikárili, nie je dôvod robiť si veľké zásoby potravín 

12.03.2020 teraz.sk  Agrokomora vyzýva ľudí, aby nepanikárili a nerobili si veľké zásoby 

12.03.2020 retailmagazin.sk  Pekári dokážu v prípade hrozieb navýšiť výrobu na dvojnásobok 

12.03.2020 startitup.sk  
Koronavírus online: Mimoriadna situácia na Slovensku zatvorí letiská, školy aj 
obchody 

12.03.2020 hlavnespravy.sk  
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzýva ľudí, aby nepanikárili, 
nie je dôvod robiť si veľké zásoby potravín 

12.03.2020 spravy.goodboog.com  
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzýva ľudí, aby nepanikárili, 
nie je dôvod robiť si veľké zásoby potravín 

12.03.2020 kosicednes.sk  Potravinári aj pekári sú pripravení reagovať na zvýšený dopyt 

12.03.2020 startitup.sk  Koronavírus online: Nakazených je už 21 ľudí, potvrdili ďalších päť prípadov 

12.03.2020 dnes24.sk  Denný súhrn vydaných správ ER TASR - 12. marca - 21.00 

12.03.2020 sme.sk  Dopyt po chlebe a pečive vzrástol, pekári zvýšili výrobu 

12.03.2020 Tasr  SZPCC: Výroba v pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť na dvojnásobok 

12.03.2020 Tasr  SPPK: Vyzýva ludí, aby nepanikárili, nie je dôvod robiť si velké zásoby potravín 

12.03.2020 cas.sk  Dopyt po múke kvôli koronavírusu rastie: Slovenskí mlynári posilnili výrobu 

12.03.2020 webnoviny.sk  Mlynári a pekári reagujú na väčší dopyt zvýšením výroby, posilnili aj pracovné zmeny 

12.03.2020 denniks.sk  Mlynári zvyšujú výrobu, posilnili aj pracovné zmeny. Reagujú tak na dopyt po múke 

12.03.2020 openiazoch.zoznam.sk  Mlynári reagujú na dopyt po múke zvýšením výroby a posilnením pracovných zmien 
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12.03.2020 hlavnespravy.sk  Mlynári reagujú na dopyt po múke zvýšením výroby a posilnením pracovných zmien 

12.03.2020 spravy.goodboog.com  Mlynári reagujú na dopyt po múke zvýšením výroby a posilnením pracovných zmien 

12.03.2020 dnes24.sk  SZPCC: Výroba v pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť na dvojnásobok 

12.03.2020 teraz.sk  Výroba v pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť na dvojnásobok 

12.03.2020 polnoinfo.sk  SPPK vyzýva ľudí, aby nepanikárili, nie je dôvod robiť si veľké zásoby potravín 

12.03.2020 zivotpo.sk  Výroba v pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť na dvojnásobok 

13.03.2020 tovarapredaj.sk  
Slovenské pekárne sa využívajú len na polovicu. Počas krízy dokážeme byť 
sebestační 

16.03.2020 nitralive.sk  Koronavírus v Nitre: všetky informácie priebežne na jednom mieste 

16.03.2020 Rádio Slovensko  Mlynári a pekári zažívajú enormný nápor 

16.03.2020 Rádio Regina  Nápor na mlynárov a pekárov 

17.03.2020 topky.sk  
KORONAVÍRUS ONLINE Slovensko má 72 prípadov: U jedenej rodiny dieťaťa zo 
škôlky potvrdili nákazu 

17.03.2020 aktuality.sk  
Koronavírus: Pekári hlásia prudký nárast výroby, nemajú dostatok ochranných 
pomôcok 

17.03.2020 topky.sk  
KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku dnes pribudlo 25 prípadov: V Košiciach 
preverujú smrť cudzinca 

17.03.2020 dnes24.sk  Pekári hlásia prudký nárast výroby, majú nedostatok ochranných pomôcok 

17.03.2020 cas.sk  
Pekári hlásia kvôli koronavírusu obrovský dopyt po výrobkoch: Príprava na krízový 
scenár! 

17.03.2020 hlavnespravy.sk  Pekári hlásia prudký nárast výroby, majú nedostatok ochranných pomôcok 

17.03.2020 aktualne-spravy.eu  
Koronavírus: Pekári hlásia prudký nárast výroby, nemajú dostatok ochranných 
pomôcok 

17.03.2020 potravinari.sk  Pekári hlásia prudký nárast výroby 

17.03.2020 info.sk  Pekári hlásia prudký nárast výroby, majú nedostatok ochranných pomôcok 

17.03.2020 pravda.sk  
Pekári hlásia obrovský dopyt po výrobkoch. Akútne chýbajú ľudia a ochranné 
prostriedky 

17.03.2020 napisali.sk  
Koronavírus: Pekári hlásia prudký nárast výroby, nemajú dostatok ochranných 
pomôcok 

17.03.2020 polnoinfo.sk  Pekári sa pripravujú sa na krízový scenár, ľudí bez pečiva však nenechajú 

17.03.2020 menucka.sk  
Pekári hlásia prudký nárast výroby. Pripravujú sa na krízový scenár, ľudí bez pečiva 
však nenechajú 

17.03.2020 STV1  Nedostatok múky a pečiva nehrozí 

17.03.2020 STV2  Nedostatok múky a pečiva nehrozí 

17.03.2020 Tasr  Pekári hlásia prudký nárast výroby, majú nedostatok ochranných pomôcok 

17.03.2020 teraz.sk  Pekári hlásia prudký nárast výroby, majú nedostatok ochranných pomôcok 

17.03.2020 spravy.goodboog.com  Pekári hlásia prudký nárast výroby, majú nedostatok ochranných pomôcok 

17.03.2020 topky.sk  
Pekári bijú na poplach! Príprava krízového scenára pre koronavírus: Ľudí bez pečiva 
nenecháme, upokojujú 

17.03.2020 spravy.pozri.sk  
Pekári žiadajú cenové moratórium a potrebujú pracovníkov, chystajú sa na krízový 
scenár 
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17.03.2020 retailmagazin.sk  Pekári hlásia prudký nárast výroby. Pripravujú sa na krízový scenár 

17.03.2020 webnoviny.sk  
Pekári žiadajú cenové moratórium a potrebujú pracovníkov, chystajú sa na krízový 
scenár 

17.03.2020 zivotpo.sk  Pekári hlásia prudký nárast výroby, majú nedostatok ochranných pomôcok 

17.03.2020 mnt.sk  Denník E 

18.03.2020 Hospodárske noviny  Pekári či mäsiari: nestíhame vyrábať 

18.03.2020 Hospodárske noviny  Ľudia sa vrhli na obchody. Konzervári a pekári však hlásia: nemá kto vyrábať 

18.03.2020 Új szó  Árplafont követelnek a pékek 

18.03.2020 sme.sk  Čo ak by vyleteli ceny potravín? Štát ich môže zmraziť 

18.03.2020 startitup.sk  Pekári sa pripravujú na krízový scenár, v pláne je rozvoz pečiva zákazníkom 

18.03.2020 Roľnícke noviny  Nie je dôvod robiť si veľké zásoby potravín 

18.03.2020 Roľnícke noviny  Výroba aj zásobovanie pokračuje 

18.03.2020 Roľnícke noviny  Pekári su v čase hrozby pripravení 

20.03.2020 hnonline.sk  Chlieb a pečivo sa možno budú baliť 

20.03.2020 SME  
Ceny potravín na Slovensku zatiaľ nerastú, hoci dopyt je obrovský. Ak by ceny 
vyleteli, štát ich môže zmraziť 

20.03.2020 Hospodárske noviny  Chlieb a pečivo sa možno budú baliť 

20.03.2020 topky.sk  
KORONAVÍRUS Nebalené pečivo nepredstavuje podľa pekárov v prípade 
koronavírusu hrozbu 

20.03.2020 cas.sk  
Je nebalené pečivo hrozbou pre ľudí v čase šírenia koronavírusu? Odborníci sa zhodli 
na odpovedi 

20.03.2020 sme.sk  Nebalené pečivo nepredstavuje podľa pekárov v hrozbu 

20.03.2020 ta3.com  Pečivo v obchodoch nie je zabalené. Hrozbu vraj nepredstavuje 

20.03.2020 teraz.sk  Pekári: Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade koronavírusu hrozbu 

20.03.2020 pravda.sk  Pečivo v obchodoch nie je zabalené. Podľa pekárov to nepredstavuje riziko 

20.03.2020 parlamentnelisty.sk  
Odborníci upokojujú: Nebalené pečivo nie je hrozba. Základy hygieny však treba 
dodržiavať. A pridávajú rady 

20.03.2020 pozri.sk  
Nebalené pečivo pre ľudí nie je hrozbou, pekári vyzývajú na používanie rukavíc a 
kliešťov 

20.03.2020 aktuality.sk  Koronavírus: Nebalené pečivo nepredstavuje hrozbu, tvrdia pekári 

20.03.2020 tvnoviny.sk  Pekári rožky nebudú baliť, odporúčajú zohriať ich 2 minúty v rúre pri 70 stupňoch 

20.03.2020 webnoviny.sk  
Nebalené pečivo pre ľudí nie je hrozbou, pekári vyzývajú na používanie rukavíc a 
kliešťov 

20.03.2020 sppk.sk  KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 20. marca 

20.03.2020 noviny.sk  
VIDEO: Mestá sa rozohrali vďakou ľudí. Ulicami slovenských miest sa niesol potlesk 
pre "prvú líniu" 

20.03.2020 modernyobchod.sk  
Ceny potravín na Slovensku zatiaľ nerastú, hoci dopyt je obrovský. Ak by ceny 
vyleteli, štát ich môže zmraziť 

20.03.2020 biznis.sk  Chlieb a pečivo sa možno budú baliť 

20.03.2020 TV Markíza  Pečivo v obchodoch 
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20.03.2020 babskeveci.sk  
Predstavuje nebalené pečivo v prípade koronavírusu hrozbu? Odborníci tvrdia, že 
baliť ho netreba 

20.03.2020 bakurier.sk  Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade koronavírusu hrozbu 

20.03.2020 dnes24.sk  Pekári: Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade koronavírusu hrozbu 

20.03.2020 denniks.sk  Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade koronavírusu hrozbu, vravia pekári 

20.03.2020 glob.zoznam.sk  Nebalené pečivo nepredstavuje podľa pekárov v prípade koronavírusu hrozbu 

20.03.2020 hlavnespravy.sk  Nebalené pečivo nepredstavuje podľa pekárov v prípade koronavírusu hrozbu 

20.03.2020 forbes.sk  
Obchodníci chceli, aby pekári balili pečivo. Tí tvrdia, že nebalené nie je hrozba a že by 
nestíhali 

20.03.2020 napisali.sk  Koronavírus: Nebalené pečivo nepredstavuje hrozbu, tvrdia pekári 

20.03.2020 potravinari.sk  Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade koronavírusu hrozbu 

20.03.2020 retailmagazin.sk  Potravinári rozhodli, že pečivo sa baliť nebude 

20.03.2020 Tasr  Pekári: Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade koronavírusu hrozbu 

20.03.2020 spravy.goodboog.com  Nebalené pečivo nepredstavuje podľa pekárov v prípade koronavírusu hrozbu 

20.03.2020 zivotpo.sk  Pekári: Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade koronavírusu hrozbu 

20.03.2020 aktualne-spravy.eu  Pečivo v obchodoch nie je zabalené. Podľa pekárov to nepredstavuje riziko 

20.03.2020 hotky.sk  
KORONAVÍRUS Nebalené pečivo nepredstavuje podľa pekárov v prípade 
koronavírusu hrozbu 

21.03.2020 Új szó  Friss vagy inkább csomagolt kenyeret vegyünk járvány idején? 

21.03.2020 ujszo.com  Friss vagy inkább csomagolt kenyeret vegyünk járvány idején? 

23.03.2020 plnielanu.zoznam.sk  Chystáte sa do obchodu? V čase vírusu dajte prednosť domácim potravinám 

24.03.2020 nitralive.sk  Koronavírus v Nitre: všetky informácie priebežne na jednom mieste 

24.03.2020 uvzsr.sk  
COVID-19: Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR (povinnosť 
nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu,vyčlenený n 

25.03.2020 Roľnícke noviny  Nebalené pečivo nie je hrozba 

25.03.2020 IN STORE Slovakia  FLASH NEWS 

27.03.2020 hnonline.sk  Vzácne droždie. Na pultoch ho niet 

27.03.2020 hnonline.sk  Vzácne droždie. Na pultoch ho niet 

27.03.2020 hlavnespravy.sk  
Hrdinovia, ktorých nikto nevidí. Pekári vstávajú za tmy, pracujú v noci a „zatvorená“ 
nedeľa sa ich netýka 

27.03.2020 potravinari.sk  Hrdinovia, ktorých nikto nevidí 

27.03.2020 menucka.sk  
Hrdinovia, ktorých nikto nevidí. Pekári vstávajú za tmy, pracujú v noci a „zatvorená“ 
nedeľa sa ich netýka 

27.03.2020 spravy.goodboog.com  
Hrdinovia, ktorých nikto nevidí. Pekári vstávajú za tmy, pracujú v noci a „zatvorená“ 
nedeľa sa ich netýka 

27.03.2020 webnoviny.sk  
Pekári zostávajú v nasadení sedem dní v týždni, dopyt po čerstvom pečive je stále 
vysoký 

27.03.2020 teraz.sk  Slovenskí pekári budú mať otvorené aj v nedeľu 

27.03.2020 info.sk  Slovenských pekárov sa "zatvorená" nedeľa netýka 
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27.03.2020 zivotpo.sk  Slovenskí pekári budú mať otvorené aj v nedeľu 

27.03.2020 rno.sk  Slovenských pekárov sa „zatvorená“ nedeľa netýka 

27.03.2020 dnes24.sk  Denný súhrn vydaných správ ER TASR - 27. marca - 21.00 

27.03.2020 Tasr  SZPCC: Slovenských pekárov sa "zatvorená" nedela netýka 

28.03.2020 bakurier.sk  
Hrdinovia, ktorých nikto nevidí. Pekári vstávajú za tmy, pracujú v noci a „zatvorená“ 
nedeľa sa ich netýka 

28.03.2020 Pravda  Pekárov sa „zatvorená“ nedeľa netýka 

30.03.2020 dobrenoviny.sk  
Hrdinovia, ktorých nikto nevidí: Aj v týchto dňoch vstávajú za tmy a zatvorené nedele 
sa ich netýkajú 

30.03.2020 tovarapredaj.sk  Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade koronavírusu hrozbu 

 

 

 Plné znenia  

 

Slovenské pekárne sa využívajú len na polovicu. V prípade rozšírenia 

hrozieb tak dokážeme byť sebestační  

Dátum: 10.03.2020 

Zdroj: menucka.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 
Martina Dudíková  

Výroba čerstvého pečiva na Slovensku by sa mohla bez väčších problémov zvýšiť na dvojnásobok.  

 
Vychádza to zo štatistík slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich pekárenských spoločností pri výrobe 
čerstvého pečiva využívané len na 51 percent. „ Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne 
približne 80 kilogramov čerstvých pekárenských výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť 
takmer 4 milióny obyvateľov ,“ tvrdí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podľa 
posledných kompletných štatistických ukazovateľov sa totiž v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 ton čerstvého pekárenského 
sortimentu, pričom kapacita pekární je aktuálne až 288 100 ton.  
V čase hrozieb je nutné posilňovanie sebestačnosti  
Na takýto krok by však podľa nej bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na 
základe zvýšených výrobných nákladov. „ Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. 
No práve udalosti posledných týždňov nám naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. 
Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto 
dňoch sme svedkami prudkého nárastu záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život 
si však uvedomujeme až v časoch, kedy je ohrozené zdravie občanov,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, ktorá zastupuje drvivú 
väčšinu pekárov, cukrárov a cestovinárov na Slovensku, a zároveň upozorňuje na to, že potravinovú sebestačnosť krajiny zvýšime 
len tým, že budeme podporovať slovenských výrobcov kúpou domácich produktov.  
Trvanlivé vs. čerstvé  
Pekári taktiež v tejto súvislosti upozorňujú na ďalší dôležitý fakt. Aj napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále 
dominuje, jeho spotreba postupne klesá . Naopak, spotreba trvanlivého pečiva rastie. „ Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je 
v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s priemernou rentabilitou viac ako 9 percent za sledované obdobie rokov 2013 
– 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom 
svedčí aj ročná produktivita práce na jedného pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80-tisíc eur ,“ 
uvádza Tatiana Lopúchová, predsedkyňa zväzu pekárov s tým, že v posledných piatich rokoch tu dokonca narástla produktivita 
práce na jedného človeka o 11 percent.  

https://menucka.sk/magazin/__trashed/
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Len pre porovnanie, v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39 400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45 600 
ton. Čiže prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sú v tomto smere využité na 86 percent. Zväz pekárov zároveň upozorňuje, že 
ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola v priemere 37-tisíc eur na jedného 
pracovníka. „ Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom nízkej rentability pekární. 
Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8 200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2 100 ľudí ,“ pripomína Tatiana 
Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, pričom apeluje na zvýšenie spotreby čerstvých pekárenských 
výrobkov, ktoré majú priaznivé účinky na ľudský organizmus.  
Zdroj fotiek: Unsplash  
sledujte nás na: 

 
  

 

Slovenské pekárne sa využívajú len na polovicu. V prípade rozšírenia 

hrozieb tak dokážeme byť sebestační  

Dátum: 12.03.2020 

Zdroj: nitralive.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 
Michal Šimonek  

Výroba čerstvého pečiva na Slovensku by sa mohla bez väčších problémov zvýšiť na dvojnásobok. Vychádza to zo štatistík 

slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich pekárenských spoločností pri výrobe čerstvého pečiva 
využívané len na 51 percent. „Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne približne 80 
kilogramov čerstvých pekárenských výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer 4 milióny 
obyvateľov,“ tvrdí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podľa posledných 
kompletných štatistických ukazovateľov sa totiž v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 tisíc ton čerstvého pekárenského sortimentu, 
pričom kapacita pekární je aktuálne až 288 100 tisíc ton.  
 
V čase hrozieb je nutné posilňovanie sebestačnosti  
Na takýto krok by však podľa nej bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na 
základe zvýšených výrobných nákladov. „Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No 
práve udalosti posledných týždňov nám naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. 
Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto 
dňoch sme svedkami prudkého nárastu záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život 
si však uvedomujeme až v časoch, kedy je ohrozené zdravie občanov,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, ktorá zastupuje drvivú 
väčšinu pekárov, cukrárov a cestovinárov na Slovensku, a zároveň upozorňuje na to, že potravinovú sebestačnosť krajiny zvýšime 
len tým, že budeme podporovať slovenských výrobcov kúpou domácich produktov.  
Trvanlivé vs. čerstvé  
Pekári taktiež v tejto súvislosti upozorňujú na ďalší dôležitý fakt. Aj napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále 
dominuje, jeho spotreba postupne klesá. Naopak, spotreba trvanlivého pečiva rastie. „Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je 
v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s priemernou rentabilitou viac ako 9 percent za sledované obdobie rokov 2013 
– 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom 
svedčí aj ročná produktivita práce na jedného pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80-tisíc eur,“ 
uvádza Tatiana Lopúchová, predsedkyňa zväzu pekárov s tým, že v posledných piatich rokoch tu dokonca narástla produktivita 
práce na jedného človeka o 11 percent.  
Len pre porovnanie, v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39 400 tisíc ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45 
600 tisíc ton. Čiže prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sú v tomto smere využité na 86 percent. Zväz pekárov zároveň 
upozorňuje, že ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola v priemere 37-tisíc 
eur na jedného pracovníka. „Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom nízkej 
rentability pekární. Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8 200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2 100 ľudí,“ 
pripomína Tatiana Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, pričom apeluje na zvýšenie spotreby 
čerstvých pekárenských výrobkov, ktoré majú priaznivé účinky na ľudský organizmus. 

https://nitralive.sk/spravy/66167-slovenske-pekarne-sa-vyuzivaju-len-na-polovicu-v-pripade-rozsirenia-hrozieb-tak-dokazeme-byt-sebestacni
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Rozdelenie Pečiva  

Slovenské pekárne sa využívajú len na polovicu. V prípade rozšírenia hrozieb tak dokážeme byť sebestační  

 
Bratislava, 12. marec 2020 – Výroba čerstvého pečiva na Slovensku by sa mohla bez väčších problémov zvýšiť na dvojnásobok. 
Vychádza to zo štatistík slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich pekárenských spoločností pri výrobe 
čerstvého pečiva využívané len na 51 percent. „ Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne 
približne 80 kilogramov čerstvých pekárenských výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť 
takmer 4 milióny obyvateľov,“ tvrdí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podľa 
posledných kompletných štatistických ukazovateľov sa totiž v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 tisíc ton čerstvého pekárenského 
sortimentu, pričom kapacita pekární je aktuálne až 288 100 tisíc ton.  
V čase hrozieb je nutné posilňovanie sebestačnosti  
Na takýto krok by však podľa nej bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na 
základe zvýšených výrobných nákladov. „ Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. 
No práve udalosti posledných týždňov nám naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. 
Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto 
dňoch sme svedkami prudkého nárastu záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život 
si však uvedomujeme až v časoch, kedy je ohrozené zdravie občanov,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, ktorá zastupuje drvivú 
väčšinu pekárov, cukrárov a cestovinárov na Slovensku, a zároveň upozorňuje na to, že potravinovú sebestačnosť krajiny zvýšime 
len tým, že budeme podporovať slovenských výrobcov kúpou domácich produktov.  
Trvanlivé vs. čerstvé  
Pekári taktiež v tejto súvislosti upozorňujú na ďalší dôležitý fakt. Aj napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále 
dominuje, jeho spotreba postupne klesá. Naopak, spotreba trvanlivého pečiva rastie. „ Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je 
v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s priemernou rentabilitou viac ako 9 percent za sledované obdobie rokov 2013 
– 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom 
svedčí aj ročná produktivita práce na jedného pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80-tisíc eur,“ 
uvádza Tatiana Lopúchová, predsedkyňa zväzu pekárov s tým, že v posledných piatich rokoch tu dokonca narástla produktivita 
práce na jedného človeka o 11 percent.  
Len pre porovnanie, v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39 400 tisíc ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45 
600 tisíc ton. Čiže prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sú v tomto smere využité na 86 percent. Zväz pekárov zároveň 
upozorňuje, že ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola v priemere 37-tisíc 
eur na jedného pracovníka. „ Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom nízkej 
rentability pekární. Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8 200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2 100 ľudí,“ 
pripomína Tatiana Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, pričom apeluje na zvýšenie spotreby 
čerstvých pekárenských výrobkov, ktoré majú priaznivé účinky na ľudský organizmus.  
ROZDELENIE PEČIVA  
ČERSTVÉ PEČIVO TRVANLIVÉ PEČIVO  
Charakteristika  
- Vyrába sa bez použitia konzervačných látok a bez predpečenia  
- Ponúka sa spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín od upečenia - ak ide o chlieb, v prípade pečiva najneskôr do 12 hodín od upečenia  
- Na výrobu čerstvých pekárskych výrobkov sa používa najmä pšeničná a ražná múka, voda, droždie, cukor, soľ a iné prídavné 
suroviny podľa typu a druhu výrobku  
- Automatizované výrobné procesy sú dopĺňane pomerne vysokým podielom ručnej práce  
- Predstavuje druhovo veľmi rozmanitú skupinu sýtiacich potravín, ktoré sú vyrábané z pšeničnej či ražnej múky, prípadne z 
rozličných surovín a prísad  
- Od bežných čerstvých pekárskych výrobkov sa okrem dlhšej trvanlivosti odlišuje aj nízkym obsahom vody (6-10%) a konzistenciou  
- Má vysokú energetickú hodnotu, obsah tukov je 15-20 percent a cukrov 20-25 percent  

http://www.potravinari.sk/page7511sk.html
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- Skladovať sa môžu až viac týždňov a väčšina sa hneď balí  
- Ich výroba je zväčša plne automatizovaná  
- Ich výhodou je širšia možnosť exportu, ako aj dlhší čas spotreby bez väčšieho energetického nároku na skladovanie  
Druhy výrobkov  
Čerstvé pekárske výrobky sú najmä chlieb a pšeničné pečivo, ktoré sa delí na bežné pečivo (rožky, žemle, pletenky, veky, bagety) a 
jemné pečivo (rôzne typy koláčov, vianočky, záviny, lupačky).Sušienky, piškóty či kokosky, oblátky, perníky, krekrové pečivo, 
sucháre a praclíky  
12.3.2020 
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Sulky Econov  

Výroba čerstvého pečiva na Slovensku by sa mohla bez väčších problémov zvýšiť na dvojnásobok. Vychádza to zo štatistík 
slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich pekárenských spoločností pri výrobe čerstvého pečiva 
využívané len na 51 percent.  
 
„Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne približne 80 kilogramov čerstvých pekárenských 
výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer 4 milióny obyvateľov,“ tvrdí Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Podľa posledných kompletných štatistických ukazovateľov sa totiž v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 tisíc ton čerstvého 
pekárenského sortimentu, pričom kapacita pekární je aktuálne až 288 100 tisíc ton.  
 
V čase hrozieb je nutné posilňovanie sebestačnosti  
Na takýto krok by však podľa nej bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na 
základe zvýšených výrobných nákladov.  
„Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No práve udalosti posledných týždňov nám 
naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, 
pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto dňoch sme svedkami prudkého nárastu 
záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život si však uvedomujeme až v časoch, kedy 
je ohrozené zdravie občanov,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, ktorá zastupuje drvivú väčšinu pekárov, cukrárov a cestovinárov na 
Slovensku, a zároveň upozorňuje na to, že potravinovú sebestačnosť krajiny zvýšime len tým, že budeme podporovať slovenských 
výrobcov kúpou domácich produktov.  
 
Trvanlivé vs. čerstvé  
Pekári taktiež v tejto súvislosti upozorňujú na ďalší dôležitý fakt. Aj napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále 
dominuje, jeho spotreba postupne klesá. Naopak, spotreba trvanlivého pečiva rastie.  
„Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s priemernou rentabilitou viac 
ako 9 percent za sledované obdobie rokov 2013 – 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej automatizácie výrobného 
procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom svedčí aj ročná produktivita práce na jedného pracovníka. Tá sa v uvedenom 
období pohybuje v priemere okolo 80-tisíc eur,“ uvádza Tatiana Lopúchová, predsedkyňa zväzu pekárov s tým, že v posledných 
piatich rokoch tu dokonca narástla produktivita práce na jedného človeka o 11 percent.  
Len pre porovnanie, v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39 400 tisíc ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45 
600 tisíc ton. Čiže prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sú v tomto smere využité na 86 percent. Zväz pekárov zároveň 
upozorňuje, že ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola v priemere 37-tisíc 
eur na jedného pracovníka.  
„Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom nízkej rentability pekární. Kým v 
segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8 200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2 100 ľudí,“ pripomína Tatiana 
Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, pričom apeluje na zvýšenie spotreby čerstvých pekárenských 
výrobkov, ktoré majú priaznivé účinky na ľudský organizmus.  
Autor článku: TS - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk 
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Sledujeme online: Slovensko má desať prípadov koronavírusu, od 
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Situáciu so šírením koronavírusu sme sledovali online 11. marca 2020 Od štvrtka 6:00 ráno je na Slovensku výnimočná situácia  

 
Na Slovensku je celkovo desať prípadov nákazy novým koronavírusom  
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandémiu  
Slovenské nemocnice tvrdia, že na situáciu s koronavírusom nie sú pripravené  
10:20 Polícia varuje pred hoaxmi, ktoré sa šíria rýchlejšie ako koronavírus. Ľuďom odporúča, aby sledovali pokyny Úradu verejného 
zddravotníctva.  
Talianska firma DiaSorin vyvinula test na koronavírus, ktorý skráti testovanie z piatich až siedmich hodín na jednu hodinu. Píše o 
tom magazín Forbes . Ako firma informovala v tlačovej správe, klinické testy sú ukončené a čaká sa len na povolenia od príslušných 
úradov v EÚ a USA. Nový test by mal byť k dispozícii koncom marca tohto roka.  
9:58 Máš koronavírus alebo nie? Otestuj sa online . Slovenská firma Bot.media vyvinula chatbot, ktorý ti pomôže s diagnostikou. Bot 
je dostupný na stánke Covid.chat a vyskúšať si ho môže každý. Je to open source projekt, takže si ho na svoju webovú stránku 
môže vložiť prakticky ktokoľvek a firma ho poskytuje bez nároku na odmenu.  
9:41 Nedostatok múky a chleba na Slovensku nehrozí . Pekári aj mlynári sú pripravení dodať na trh toľko múky a chleba, koľko bude 
Slovensko potrebovať. „ Podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to 
totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj 
zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom 
náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať ,“ ozrejmila pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej potravinárskej a 
poľnohospodárskej komory Jana Holéciová.  
Dodala, že mlynári nastupujú na štvorzmennú prevádzku, namiesto štandardnej trojzmennej. Pekári sú podľa vlastných slov 
pripravení zdvojnásobiť produkciu chleba a pečiva, keďže ich výrobné kapacity sú vyťažené na 51 percent.  
„Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne približne 80 kilogramov čerstvých pekárenských  
výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer 4 milióny obyvateľov,“ tvrdí Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podľa posledných kompletných štatistických 
ukazovateľov sa v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 tisíc ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom kapacita pekární je 
aktuálne až 288 100 tisíc ton. (SITA, isl)  
Najbohatší Číňan, riaditeľ spoločnosti Alibaba, Jack Ma sa rozhodol, že pomôže Európe bojovať s koronavírusom. Pošle sem 1,8 
milióna rúšok a sto tisíc testovacích súprav. Oznámil to prostredníctvom svojej nadácie, píše Daily Mail. Jack Ma je miliardár s 
odhadovanou hodnotou viac ako 42 miliárd dolárov. Bývalý učiteľ, ktorý zbohatol na svojom obchodnom impériu, ktorému sa hovorí 
aj „čínsky Amazon“ už na boj s koronavírusom daroval milióny rôznym štátom na svete.  
Čínska spoločnosť Fankuai ktorá sa špecializuje na pokrmy zo psieho mäsa, prišla s výzvou, aby Číňania opäť začali jesť mäso zo 
psov a tak „ukázali svoju kultúrnu hrdosť a prestali sa podlizovať Západu.“ Píše o tom Daily Mail . V Číne je momentálne zakázané 
konzumovať mäso divých a spoločenských zvierat kvôli novému koronavírusu. Potravinárska firma však prišla s konšpiračnou 
teóriou, že je to len ďalší spôsob, ako si chce Západ podmaniť komunistickú Čínu.  
V Taliansku sú zatvorené všetky obchody okrem potravín a lekární, píše Business Insider . Vyhlásil to taliansky premiér Giuseppe 
Conte. Z obáv zo šírenia koronavírusu budú otvorené len tie obchody, ktoré predávajú základné potreby. Taliansko patrí ku 
krajinám, ktoré koronavírus zasiahol najtvrdšie. Majú viac ako 12 500 nakazených a viac ako 800 ľudí zomrelo.  
Prezident Spojených štátov amerických D. Trump oznámil dňa 11. marca zákaz cestovania z Európy do USA počas 30 dní s 
účinnosťou od 24:00 piatka 13.3.2020. Opatrenie sa týka cestovania osôb, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili niektorú z krajín 
Schengenského priestoru. Úplný zoznam výnimiek, na ktoré sa opatrenie nevzťahuje, je možné nájsť tu  
Na hlavnej stanici mal byť podľa portálu Aktuality.sk viac ako 2 hodiny odstavený vlak spoločnosti RegioJet, z ktorého vyviedli muža 
s podozrením na koronavírus.  
Pravoslávna cirkev ruší bohoslužby do 23. marca. Pôvodne však nechcela rušiť nič, a to aj napriek tomu, že na pravoslávnych 
bohoslužbách veriaci pijú z jedného pohára, či bozkávajú ikony.  
„ Bohoslužby budú naďalej vykonávané za zatvorenými dverami. Veriaci budú mať podľa svojho želania zaistený individuálny 
prístup k sviatostiam po dohode so svojim duchovným správcom a pri zachovaní štandardných hygienických predpisov, “ informuje 
tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove. (SITA)  
Čítaj viac >> Pravoslávna cirkev ku koronavírusu: Bozkávanie cirkevných predmetov je bezpečné. Musíte posilniť svoju vieru  
20:24 Čo znamená mimoriadna situácia?  
„ Vyhlásením mimoriadnej situácie môže vláda a príslušné štátne orgány použiť ustavenia zákona, ktoré inak použiť nemôže, 
napríklad niektoré rozhodnutia sa v tomto čase nebudú riadiť správnym konaním, dodržiavaním lehôt, odvolaním a podobne ,“ 

https://www.startitup.sk/sledujeme-online-slovensko-ma-desat-pripadov-koronavirusu-plati-mimoriadna-situacia/
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informoval predseda vlády Peter Pellegrini.  
Ako Pellegrini uviedol, v rámci mimoriadnej situácie budú štátne organizácie riešiť situáciu s koronavírusom formou príkazov a 
nariadení, a nie správnym konaním, ktoré má dlhý a byrokratický proces. Štát a vláda tak budú môcť vynútiť plnenie dodávok 
tovarov alebo služieb od konkrétnych organizácií na území SR. „ Chceme, aby boli firmy povinné dodať nám tovar, ak ho majú ,“ 
konštatoval premiér.  
Ako pripomenul, mobilní operátori vedia poskytnúť detailné informácie o tom, kto, v akom čase a ako dlho sa nachádzal v zahraničí. 
„ Preto nikomu neodporúčam po návrate klamať, že bol niekde inde a neodporúčam zatajovať túto informáciu, lebo môže podliehať 
pokute. Radšej chceme dopredu robiť viac, vždy je to lepšie urobiť predtým a možno čeliť kritike, že sme príliš prísni, ako následne 
reagovať na kolaps slovenského zdravotníctva a nemožnosť poskytnúť pomoc všetkým, ktorí nakoniec môžu ochorieť ,“ dodal. 
Požiadal, aby všetci strpeli tieto opatrenia.  
Do práv občana by štát mohol vstúpiť, až keď sa vyhlási núdzový stav . O otváracích hodinách vo veľkých nákupných centrách 
môže rozhodnúť zastupiteľstvo mesta, avšak je to zdĺhavý proces. Rozhodnúť sa môžu podľa Pellegriniho aj majitelia týchto centier. 
Tvrdí, že centrá by mohli zvážiť, či nechajú otvorené do 21:00 alebo skrátia otváracie hodiny do 19:00. Nechcel by však robiť 
extrémne zásahy, ktoré by nepriniesli želaný efekt a spôsobili by len ekonomické škody.  
Ako premiér poznamenal, Slovenská akadémia vied by cez svoj virologický ústav vedela otestovať zhruba 500 vzoriek denne. 
Potvrdiť by sa to malo zajtra počas zasadnutia krízového štábu. Pellegrini tiež informoval, že vláda bude musieť kontaktovať 
primátorov krajských miest a županov, aby v krajoch, kde sa nachádzajú najväčší zamestnávatelia a fabriky, vopred konzultovali s 
predstaviteľmi situáciu, ktorá nastane po plošnom uzavretí škôl. „ Aby sa fabriky dokázali prispôsobiť prípadnému výpadku 
pracovnej sily tak, aby výroba nebola obmedzená ,“ dodal.  
Pri vyhlásení mimoriadnej situácie by mala vláda právomoc prijať ďalšie opatrenia, nielen vo vzťahu k rozdeľovaniu ochranných 
prostriedkov zo skladu Štátnych hmotných rezerv, ale aj zabezpečenia ďalšieho materiálu, ktorý potrebujú kúpiť a môže sa 
nachádzať na území Slovenska. „ Vláda nemôže byť v pozícii, že sa bude doprosovať niekomu, či nám niečo predá. Na základe 
vyhlásenia mimoriadnej situácie si vynútime dodanie určitého zdravotníckeho materiálu od slovenských firiem ,“ konštatoval premiér.  
Vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť. Cieľom 
vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov 
takejto mimoriadnej udalosti. Ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke definuje mimoriadnu situáciu ako obdobie ohrozenia 
alebo pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. „Mimoriadnou udalosťou sa v našich podmienkach 
rozumie živelná pohroma, technologická havária, teroristický útok alebo kumulácia ich účinkov – katastrofa,“ uvádza rezort vnútra. 
Dodáva, že najčastejšími mimoriadnymi udalosťami, ktoré každoročne postihujú SR, sú povodne, veterné smršte a snehové 
kalamity. Menej častými sú technologické havárie sprevádzané výbuchmi a rozsiahlejšie požiare. (SITA)  
20:14 Svetový pohár zjazdárok v Aare sa ruší, Vlhová si odnesie dva glóbusy  
Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zrušila pre hrozbu šírenia koronavírusu tohtotýždňové podujatie Svetového pohára 
zjazdárok vo švédskom Aare, na ktorom mala vyvrcholiť aktuálna sezóna súťažami v paralelnom slalome, obrovskom slalome a 
slalome. Organizátori pretekov dospeli k radikálnemu verdiktu po preštudovaní nových odporučaní Švédskeho úradu verejného 
zdravotníctva. Veľký glóbus pre víťazku celkového hodnotenia SP získala Talianka Federica Brignoneová, Slovenka Petra Vlhová si 
prevezme dva malé glóbusy za triumfy v slalome a paralelnom slalome.  
„ Zdravie športovcov, všetkých účastníkov podujatia aj celej verejnosti je prioritou FIS a všetkých zainteresovaných strán. Preteky v 
Aare nebudú v kalendári nahradené. Sezóna 2019/20 sa pre ženy skončila, “ uvádza sa na oficiálnom webe FIS. (SITA)  
Premiér Peter Pellegrini po rokovaní vlády potvrdil, že bude vyhlásená mimoriadna situácia. Školy budú zatvorené 14 dní a bude 
obmedzená prevádzka aj v klientskych centrách štátnych úradov. Premiér ubezpečil, že nebude trvať na extrémnych opatreniach. 
Počas mimoriadnej situácie nebudú obmedzené práva Slovákov na voľný pohyb a podobne.  
18:18 Od štvrtka 12. marca od 6:00 ráno je na Slovensku mimoriadna situácia. Na tlačovom brífingu to uviedol primátor Bratislavy 
Matúš Vallo, ktorý sa zúčastnil rokovania vlády.  
18:14 VÚB banka umožní klientom odložiť splátky hypotéky až o šesť mesiacov. Banka očakáva, že veľa Slovákov preto príde o 
svoje príjmy.  
„ Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku cítime spoluzodpovednosť za vývoj krajiny a aj preto sme sa rozhodli 
všetkým našim klientom z dôvodu zníženia príjmov ponúknuť možnosť bezplatného odkladu splátok na 1 až 6 mesiacov. V tejto 
zložitej a nejasnej situácii by sme ešte radi pomohli aj inak ako len priamo našim klientom. Prostredníctvom Nadácie VÚB okamžite 
kupujeme a podarujeme Univerzitnej nemocnici v Bratislave dôležité respiračné prístroje ,“ vysvetľuje generálny riaditeľ VÚB banky 
Alexander Resch. Prvé prístroje v hodnote cca 84-tisíc eur by v čo najkratšom čase, pravdepodobne v piatok, poputujú do 
nemocnice na bratislavských Kramároch. Práve tam sa v prípade zhoršenia situácie očakáva najväčší nápor pacientov.  
Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa súčasný stav dá považovať za pandémiu. Informuje o tom CNBC . „WHO 
neustále monitoruje situáciu a sme hlboko znepokojení nielen rýchlosťou šírenia, ale aj nečinnosťou niektorých,“ povedal pre CNBC 
generálny riaditeľ Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.  
WHO definuje pandémiu ako epidémiu novej choroby, proti ktorej ľudia nemajú imunitu, rozšírenú na celom svete.  
Na koronavírus nie sme poriadne pripravení, hrozí nám taliansky scenár. Asociácia slovenských nemocníc napísala prezidentke, 
premiérovi a krízovému štábu otvorený list, v ktorom ich vyzývajú o urýchlené prijatie ďalších opatrení v súvislosti so šírením 
koronavírusu na Slovensku. Situácia je podľa nich zlá a štát nerobí na zastavenie vírusu dosť. V liste, ktorý poslali médiám štát 
vôbec nešetrili. „ Stav pripravenosti a úprimnosť vyhlásení je na úrovni KSČ a Černobyľu ,“ komentovala ANS.  
„ Slovenské zdravotníctvo už roky zažíva krízový stav, naše ambulancie a nemocnice sú už za bežnej prevádzky poddimenzované, 
“ píšu zdravotníci v liste, ktorý sprevádza ich petíciu. Celkovo predstavili 25 návrhov, ktorými by sa štát mal zaoberať, ak chce 
predísť šíreniu nového koronavírusu.  
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Startitup.sk >>Ako si počas epidémie zlepšiť imunitu? Radí imunológ  
16:00 Správa o predavačke nakazenej koronavírusom v Trnave je hoax. Nákupné centrum City Arena v Trnave čelí falošnej správe 
o údajne infikovanej osobe v prevádzke potravín, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach. City Arena kontaktovala prevádzkovateľa 
potravín, ten správu o infikovanej osobe dementoval. Pripustil, že dnes bola predajňa krátkodobo zatvorená, dôvodom bolc výpadok 
elektrickej energie. Takisto primátor Trnavy Peter Bročka a trnavský župan Jozef Viskupič označili túto správu za hoax.  
„Dodnes nemáme potvrdený pozitívny prípad nákazy koronavírusom v našom kraji. Chcem upozorniť všetkých, ktorí takéto veci 
šíria, či sociálnymi sieťami, e-mailm, alebo inak, že sa dopúšťajú nezodpovedného konania a šíria poplašnú správu,“ povedal 
Viskupič. Ľudí požiadal, aby si pri šírení informácií pozerali, či ich vydali oficiálne inštitúcie. Dodal, že aj pri šírení dnešnej falošnej 
správy vyvinie maximálnu snahu, aby sa príslušné orgány dopátrali k jej pôvodcovi.  
Vo Fakultnej nemocnici v Trnave priebežne hospitalizujú podozrivých na ochorenie koronavírusom COVID-19, testovanie doteraz 
ani v jednom prípade nákazu nepotvrdilo. (SITA)  
15:53 Žilina sa pridáva k mestám, ktoré preventívne zatvárajú školy. Od 12. marca sa na základe rozhodnutia Krízového štábu 
mesta Žilina a po konzultácii s regionálnym hygienikom uzatvárajú materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Žilina. Agentúru SITA o tom informovala hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Podobné rozhodnutie urobil aj Žilinský samosprávny 
kraj (ŽSK), podľa informácie hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej budú od 12. do 16. marca zatvorené všetky stredné školy v 
pôsobnosti ŽSK. (SITA)  
15:36 Maďarsko vyhlásilo v súvislosti so šírením nového koronavírusu výnimočný stav. Vláda takisto zakázala vstup osobám 
prichádzajúcim z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu. Univerzity zrušili výučbu v dôsledku množstva študentov pochádzajúcich zo 
zahraničia. Ostatné školy fungujú normálne, keďže deti patria do skupiny, ktorú vírus ohrozuje najmenej.  
Zrušili tiež podujatia, ktoré sa konajú vo vnútri pre viac ako sto ľudí, v prípade vonkajších platí zákaz nad 500 osôb. Maďarsko hlási 
13 nakazených, väčšina z nich sú iránski študenti, ktorí sa nedávno vrátili z ich rodnej krajiny. (SITA)  
15:27 Správa štátnych hmotných rezerv nemá dosť respirátorov FFP3 pre zdravotníkov  
Správe Štátnych hmotných rezerv (SŠHR) sa zatiaľ nedarí obstarať respirátory FFP3 a FFP2. Po rokovaní vlády to uviedol 
predseda SŠHR Kajetán Kičura s tým, že nevedia nájsť spoľahlivého dodávateľa.  
„ Ani v takejto kríze si nemôžeme dovoliť nakupovať hocičo od hocikoho na ulici ,“ povedal. Podľa Kičuru vedia ŠHR zabezpečiť 
veľké množstvá jednoduchých rúšok, ktoré majú vynikajúcu ochranu, sú zdvojené, majú strieborné vlákna a sú aseptické. „ 
Posledné dva týždne oslovujeme všetkých. Každý, kto osloví nás, je vypočutý, postupujeme presne v zmysle zásad verejného 
obstarávania ,“ uviedol. Keď však podľa neho má prísť k podpisu zmluvy, zrazu sa subjekty odmlčia alebo nemajú atesty či 
dostatočné množstvá. (SITA)  
Predseda vlády tvrdí, že koronavírus je zatiaľ na Slovensku pod kontrolou, najväčším rizikom je podľa neho takzvané komunitné 
šírenie.  
Ako Pellegrini konštatoval, zatiaľ stále vieme, ako sa ľudia nakazili a máme ich pod kontrolou už od času, ako sa zistilo, že mali 
úzky kontakt s rodinou. „ Horšia situácia bude, ak sa vyskytne komunitné šírenie, kedy sa to šíri jedno medzi druhým bez toho, aby 
ste museli byť v zahraničí ,“ dodal premiér.  
Dá sa podľa neho očakávať nárast pozitívnych prípadov. „ Ak sa nakazí 1,5 percenta všetkých obyvateľov Bratislavy, bude to 
približne 7,5 tisíc ľudí, ak 10 percent z nich bude mať ťažší priebeh, je to 750 ľudí, ktorí by si vyžadovali hospitalizáciu na JIS a 
pľúcnu ventiláciu. Vyslovením tohto čísla ste pochopili, aké vážne dôsledky to môže mať ,“ dodal.  
Štát zároveň doplní finančné prostriedku Virologickému ústavu SAV, aby mohli začať testovanie, univerzita v Košiciach testy začala 
vykonávať. „ Chceme hovoriť so súkromnými prevádzkovateľmi štátnych laboratórií, aby všetci tí, ktorí vedia a chcú sa zapojiť, boli k 
dispozícii. Aby sme mohli otestovať čo najväčšie počty ľudí ,“ uviedol premiér. (SITA)  
Najvyššia slovenská hokejová súťaž Tipsport liga sa predčasne skončila, dôvodom je koronavírus. Zástupcovia klubov Tipsport ligy 
sa na stredajšom stretnutí vo Zvolene zhodli na tom, že najlepším riešením je aktuálny ročník predčasne ukončiť bez pridelenia 
titulu. „ Kluby po svojom rokovaní oficiálne požiadali Ligovú radu o ukončenie sezóny, v čom im riadiaci orgán vyhovel ,“ referuje 
oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a dodáva: „V zhľadom k ťažko predvídateľnej situácii spojenej so šírením 
koronavírusu je toto riešenie najprijateľnejšie, keďže by pre kluby bolo ekonomicky nevýhodné aj prípadné dohrávanie sezóny bez 
divákov .“ (SITA)  
Zahraničie: 15 ľudí zomrelo len niekoľko hodín po tom, čo sa u nich prejavili úplne prvé príznaky ochorenia spôsobeného 
koronavírusom. Píše o tom denník The Sun . Šlo o klientov domova dôchodcov v Kirklande, štát Washington, USA.  
Vláda možno ešte dnes vyhlási mimoriadnu situáciu na celom území Slovenska. Po stredajšom rokovaní vlády to novinárom 
povedal predseda vlády Peter Pellegrini. Ubezpečil, že neobmedzí osobnú slobodu a pohyb ľudí, štátu však pomôže zabezpečiť 
potrebné zásoby.  
Banskobystrický kraj od štvrtka 12. marca prerušuje vyučovanie na všetkých stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Vedenie kraja zároveň vyzvalo hlavného hygienika SR, vládu aj obyvateľov, aby s razantnými preventívnymi opatreniami nečakali a 
nepodceňovali ich.  
Slovensko má tri prípady nákazy novým koronavírusom. Pre Rozhlas a televíziu Slovenska to potvrdila epidemiologička Zuzana 
Krištúfková. Premiér Peter Pellegrini potvrdil, že ide o dve ženy a jedného muža, ktoré boli v kontakte so slovenskou rodinou v 
Kittsee.  
Rodina je v súčasnosti v domácej karanténe, rovnako ako tri nové prípady, nakoľko podľa premiéra nemajú príznaky, ktoré by si 
vyžadovali hospitalizáciu.  
„ Sú to potvrdené kontakty, ktoré sme získali na základe preverovania úzkych kontaktov tých prvotných ľudí, ktorí nákazu na 
Slovensko zaniesli ,“ konštatoval premiér (SITA)  
12:39 „Miletičku“ v Bratislave uzatvoria a budú ju dezinfikovať  
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Trhovisko Miletičova v Bratislave je od dnešného dňa od 12:00 uzatvorené do odvolania, rozhodlo tak vedenie mestskej časti 
Bratislava – Ružinov, informuje Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia. Vedenie mestskej časti Ružinov zároveň 
pristúpi k dezinfekcii priestorov trhoviska. Ide o preventívne opatrenia, nakoľko jedna z predajkýň oblečenia, ktorá má údajne 
pozitívnu cestovateľskú anamnézu, bola včera večer hospitalizovaná. Prejavy jej ochorenia boli totožné s prejavmi bežnej chrípky, 
ako aj koronavírusu.  
„V dopoludňajších hodinách sme sa dozvedeli, že jedna osoba spomedzi predajcov oblečenia na trhovisku Miletičova mala byť 
včera vo večerných hodinách hospitalizovaná s príznakmi zvýšenej teploty, kašľa a hnačky. Ide o predajkyňu oblečenia, ktorá má 
pozitívnu cestovateľskú anamnézu, pred menej ako desiatimi dňami sa údajne vrátila z ázijskej krajiny. Hospitalizovaná bola spolu s 
manželom. Výsledky testov zatiaľ nepoznáme, prevádzka trhoviska je so zasiahnutou rodinou v kontakte a nevieme, kedy budú k 
dispozícii. O situácii sme sa dozvedeli od samotných predajcov, prevádzka trhoviska je v kontakte aj priamo s nimi, štát ani žiadne 
jeho orgány nás oficiálne neinformovali,“ povedal starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren.  
Mestská časť Ružinov, ktorá je prevádzkovateľom trhoviska, rozhodla o jeho uzavretí do odvolania, najmenej však do doby, kým 
budú známe výsledky testov na prítomnosť koronavírusu u hospitalizovanej predajkyne. (Sita)  
12:23 Pravoslávna cirkev odmieta zrušiť bohoslužby, kde veriaci pijú z jedného kalicha, či bozkávajú ikony.  
Prístup Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, že omše nezruší a bude pokračovať v pití z jedného kalicha, považuje premiér Peter 
Pellegrini za sebecký. Ako dnes pred rokovaním vlády odkázal, ak bude pravoslávna cirkev v tom tvrdohlavo pokračovať, on prvý 
bude iniciovať aj postihy. Pripomenul, že na ohrozenie verejného zdravia sú paragrafy.  
„S v. Eucharistia nebola, nie je a nikdy nebude príčinou choroby a smrti, ale práve naopak – je ustavičným zdrojom nového života v 
Christovi, odpustenia hriechov a uzdravenia duše a tela ,“ uviedla cirkev vo svojom vyhlásení.  
„ Mrzí ma, som prekvapený a veľmi sklamaný z postoju pravoslávnej cirkvi, pretože cirkev tu má byť na to, aby ľuďom pomáhala a 
nie nato, aby v záujme sebeckého dodržiavania si nejakých tradícií ohrozovala verejné zdravie ,“ podotkol. Ako dodal, existujú 
paragrafy a ak by došlo k nejakému ohrozeniu, štát môže voči takýmto organizáciám, ktoré nerešpektujú zákon, použiť paragrafy 
ohrozenia verejného zdravia. „ Odkázal som im, že takto voči nim môžeme postupovať. Nezdá sa mi, že toto je zodpovedné k 
veriacim. Oni by mali ísť príkladom a nie verejne vyhlasovať, že všetci budú piť z jedného kalicha a bozkávať ikony. Veď to vyzerá, 
akoby chceli naschvál, aby sa šírila nákaza ,“ prízvukoval.  
Pravoslávnu cirkev zároveň vyzval, aby prehodnotila svoje rozhodnutie a pridala sa k ostatným cirkvám, ktoré 14 dní nebudú 
vykonávať hromadné podujatia v kostoloch. (Sita)  
Premiér Peter Pellegrini pred rokovaním vlády ubezpečil, že štát robí všetko preto, aby sa vírus nešíril. Zároveň vyzval ľudí, aby 
nerobili paniku. „Chcem všetkých vyzvať, ktorým nič nie je, alebo majú hladký priebeh ochorenia, aby sa nedožadovali 
preventívnych testov len pre svoj dobrý pocit,“ povedal premiér.  
Krízový štáb bude vo štvrtok zvažovať, či sa na 14 dní zatvoria všetky školy a školské zariadenia. „ Má to vážne dopady na 
fungovanie spoločnosti, ak však stiahneme milión ľudí z obehu, je dobrý predpoklad, že znížime riziko nákazy ,“ konštatoval.  
Prihlasujem do newslettera...  
Odoslaním e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia 
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V obchodoch panikárite zbytočne: Odborníci nevidia dôvod robiť si 
veľké zásoby potravín  

Dátum: 12.03.2020 

Zdroj: cas.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 
TASR  

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov, aby zbytočne v obchodoch nepanikárili.  
 
Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre nový koronavírus.  
"Podľa nás nie je dôvod robiť si veľké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré výrobné 
segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekoľkými dňami prispôsobili aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o dvoch výrobných 
segmentoch - o pekárenskom a mlynskom segmente," spresnila.  
Poznamenala, že podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž 
základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená novým koronavírusom naozaj 
spôsobila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. "Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom 
náraste," podčiarkla.  
Niektorí mlynári reagovali podľa Holéciovej na zvýšený dopyt po slovenských múkach tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné 
zmeny. V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus 'nabehli' na 
štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu.  
"Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý je členom SPPK, keby zákazník nakupoval výlučne 
slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto 
naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny," 
zdôraznila.  
"Podľa nášho názoru sa práve v týchto dňoch naplno potvrdzuje, aký podstatný význam má vysoká potravinová sebestačnosť 
krajiny. Aj preto je dvojnásobné opodstatnený apel našich potravinárov, aby sa zvýšila pozornosť štátu práve na spracovateľský 
potravinársky priemysel a adekvátne tomu sa zvýšila aj jeho podpora z národných zdrojov," dodala hovorkyňa SPPK.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej 
situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a 
nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh. 
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SPPK: Vyzýva ľudí, aby nepanikárili, nie je dôvod robiť si veľké 
zásoby potravín  

Dátum: 12.03.2020 
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Strana:  
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Global24 s.r.o.  

Bratislava 12. marca (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov, aby zbytočne v 
obchodoch nepanikárili.  
 
Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre nový koronavírus.  
"Podľa nás nie je dôvod robiť si veľké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré výrobné 
segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekoľkými dňami prispôsobili aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o dvoch výrobných 
segmentoch - o pekárenskom a mlynskom segmente," spresnila.  
Poznamenala, že podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž 
základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená novým koronavírusom naozaj 
spôsobila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. "Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom 
náraste," podčiarkla.  
Niektorí mlynári reagovali podľa Holéciovej na zvýšený dopyt po slovenských múkach tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné 
zmeny. V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus 'nabehli' na 
štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu.  
"Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý je členom SPPK, keby zákazník nakupoval výlučne 
slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto 
naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny," 
zdôraznila.  
"Podľa nášho názoru sa práve v týchto dňoch naplno potvrdzuje, aký podstatný význam má vysoká potravinová sebestačnosť 
krajiny. Aj preto je dvojnásobné opodstatnený apel našich potravinárov, aby sa zvýšila pozornosť štátu práve na spracovateľský 
potravinársky priemysel a adekvátne tomu sa zvýšila aj jeho podpora z národných zdrojov," dodala hovorkyňa SPPK.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej 
situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a 
nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh.  
jal sum em tur  
Zdroj: TASR 
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Potravinári vyzývajú ľudí, aby nepanikárili. Nie je dôvod robiť si 
veľké zásoby potravín  

Dátum: 12.03.2020 

Zdroj: kosicednes.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 
KOŠICE: DNES Autor redakcia@kosicednes.sk  

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov, aby zbytočne v obchodoch nepanikárili.  
 
Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre nový koronavírus.  
„Podľa nás nie je dôvod robiť si veľké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré výrobné 
segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekoľkými dňami prispôsobili aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o dvoch výrobných 
segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente,“ spresnila.  
Dobyt sa zvýšil  
Poznamenala, že podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž 
základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená novým koronavírusom naozaj 
spôsobila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. „Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom 
náraste,“ podčiarkla.  
Niektorí mlynári reagovali podľa Holéciovej na zvýšený dopyt po slovenských múkach tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné 
zmeny. V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus „nabehli“ na 
štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu.  
„Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý je členom SPPK, keby zákazník nakupoval výlučne 
slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto 
naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny,“ 
zdôraznila.  
Potravinová sebestačnosť krajiny  
„Podľa nášho názoru sa práve v týchto dňoch naplno potvrdzuje, aký podstatný význam má vysoká potravinová sebestačnosť 
krajiny. Aj preto je dvojnásobné opodstatnený apel našich potravinárov, aby sa zvýšila pozornosť štátu práve na spracovateľský 
potravinársky priemysel a adekvátne tomu sa zvýšila aj jeho podpora z národných zdrojov,“ dodala hovorkyňa SPPK.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 hod. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej 
situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a 
nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh.  
(TASR)  
Čítajte aj: 
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SPPK vyzýva ľudí, aby nepanikárili, nie je dôvod robiť si veľké 
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Malvína Gondová  

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov, aby zbytočne v obchodoch nepanikárili. Uviedla 
to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre nový koronavírus.  
 
„Podľa nás nie je dôvod robiť si veľké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré výrobné 
segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekoľkými dňami prispôsobili aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o dvoch výrobných 
segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente,“ spresnila.  
Poznamenala, že podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž 
základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená novým koronavírusom naozaj 
spôsobila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. „Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom 
náraste,“ podčiarkla.  
Niektorí mlynári reagovali podľa Holéciovej na zvýšený dopyt po slovenských múkach tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné 
zmeny. V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus ‘nabehli’ na 
štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu.  
„Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý je členom SPPK, keby zákazník nakupoval výlučne 
slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto 
naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny,“ 
zdôraznila.  
„Podľa nášho názoru sa práve v týchto dňoch naplno potvrdzuje, aký podstatný význam má vysoká potravinová sebestačnosť 
krajiny. Aj preto je dvojnásobné opodstatnený apel našich potravinárov, aby sa zvýšila pozornosť štátu práve na spracovateľský 
potravinársky priemysel a adekvátne tomu sa zvýšila aj jeho podpora z národných zdrojov,“ dodala hovorkyňa SPPK.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej 
situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a 
nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh.  
(tasr) 
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Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré výrobné segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekoľkými dňami 

prispôsobili aj pracovné zmeny, tvrdí SPPK.  
 
Bratislava 12. marca (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov, aby zbytočne v 
obchodoch nepanikárili. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu 
pre nový koronavírus.  
"Podľa nás nie je dôvod robiť si veľké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré výrobné 
segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekoľkými dňami prispôsobili aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o dvoch výrobných 
segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente," spresnila.  
Poznamenala, že podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž 
základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená novým koronavírusom naozaj 
spôsobila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. "Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom 
náraste," podčiarkla.  
Niektorí mlynári reagovali podľa Holéciovej na zvýšený dopyt po slovenských múkach tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné 
zmeny. V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus 'nabehli'na 
štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu.  
"Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý je členom SPPK, keby zákazník nakupoval výlučne 
slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto 
naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny," 
zdôraznila.  
"Podľa nášho názoru sa práve v týchto dňoch naplno potvrdzuje, aký podstatný význam má vysoká potravinová sebestačnosť 
krajiny. Aj preto je dvojnásobné opodstatnený apel našich potravinárov, aby sa zvýšila pozornosť štátu práve na spracovateľský 
potravinársky priemysel a adekvátne tomu sa zvýšila aj jeho podpora z národných zdrojov," dodala hovorkyňa SPPK.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej 
situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a 
nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh. 
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Pekári dokážu v prípade hrozieb navýšiť výrobu na dvojnásobok  
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Vychádza to zo štatistík slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich pekárenských spoločností pri výrobe 

čerstvého pečiva využívané len na 51 percent.  
 
„Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne približne 80 kilogramov čerstvých pekárenských 
výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer 4 milióny obyvateľov,“ tvrdí Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podľa posledných kompletných štatistických 
ukazovateľov sa totiž v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom kapacita pekární je 
aktuálne až 288 100 ton.  
 
V čase hrozieb je nutné posilňovanie sebestačnosti  
Na takýto krok by však podľa nej bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na 
základe zvýšených výrobných nákladov. „Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No 
práve udalosti posledných týždňov nám naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. 
Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto 
dňoch sme svedkami prudkého nárastu záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život 
si však uvedomujeme až v časoch, kedy je ohrozené zdravie občanov,“ upozorňuje T. Lopúchová a dodáva, že potravinovú 
sebestačnosť krajiny zvýšime len tým, že budeme podporovať slovenských výrobcov kúpou domácich produktov.  
 
Trvanlivé vs. čerstvé  
Pekári taktiež v tejto súvislosti upozorňujú na ďalší dôležitý fakt. Aj napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále 
dominuje, jeho spotreba postupne klesá. Naopak, spotreba trvanlivého pečiva rastie. „Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je 
v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s priemernou rentabilitou viac ako 9 percent za sledované obdobie rokov 2013 
– 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom 
svedčí aj ročná produktivita práce na jedného pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80-tisíc eur,“ 
uvádza T. Lopúchová s tým, že v posledných piatich rokoch tu dokonca narástla produktivita práce na jedného človeka o 11 
percent.  
Len pre porovnanie, v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39 400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45 600 
ton. Čiže prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sú v tomto smere využité na 86 percent. Zväz pekárov zároveň upozorňuje, že 
ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola v priemere 37-tisíc € na jedného 
pracovníka. „Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom nízkej rentability pekární. 
Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8 200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2 100 ľudí,“ pripomína T. 
Lopúchová, pričom apeluje na zvýšenie spotreby čerstvých pekárenských výrobkov, ktoré majú priaznivé účinky na ľudský 
organizmus.  
Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 
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Zatvorené budú všetky školy, verejné inštitúcie aj väčšina obchodov, na hraniciach pribudnú kontroly Situáciu na Slovensku a vo 

svete sledujeme online  
 
Na Slovensku je už 16 nakazených  
Oddnes platí na Slovensku mimoriadna situácia, krízový štáb prijal nové opatrenia  
Európania majú zákaz cestovať do USA  
Viedeň má prvú obeť koronavírusu  
Krízový štáb prijal opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Informuje o tom stránka Bratislavského samosprávneho kraja . Súčasťou 
opatrení je aj:  
Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov).  
Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.  
Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania.  
Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.  
Zatvorenie škôl a školských zariadení.  
Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení.  
Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu).  
Zatvorené budú bary, reštaturácie, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky.  
Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.  
Na Slovensku je šesť nových prípadov nákazy koronavírusom. Potvrdil to Peter Pellegrini pri príchode na krízový štáb.  
Počet nakazených v Rakúsku sa zvyšuje. Má byť medzi nimi aj Slovenka, ktorá sa mala nakaziť v lyžiarskom stredisku Ischgl. 
Informuje o tom regionálny rakúsky web Meinbezirk.at . Stredisko bude 14 dní zatvorené, objavilo sa tu totiž niekoľko prípadov 
nákazy novým koronavírusom. Šíriteľom nákazy má byť barman v miestnom podniku.  
Pre koronavírus sa menia aj termíny pojednávní súvisiace s vraždou Jána Kuciaka. Informuje Denník N. Marcové pojednávania sú 
zrušené, aprílové zatiaľ ostávajú v platnosti. Dôvodom je zákaz hromadných podujatí.  
11:14 Práve sa deje: Viedeň má prvú obeť koronavírusu  
69- ročný muž podľahol ochoreniu Covid-19 v noci na dnes vo Viedni, informovala agentúra APA s odvolaním sa na viedenský 
lekársky krízový štáb.  
11:12 Bratislavská župa začala s distribúciou rúšok lekárom, povinné sú aj na úrade BSK  
„Od dnes nosia rúška všetci naši kolegovia a kolegyne, ktoré pre nich zabezpečil náš úrad. Popri umývaní rúk je nosenie rúšok 
jedným z najúčinnejších spôsobov, ako ochrániť ostatných pred infekčným ochorením. Tu musí ísť bokom otázka výzoru, 
nekomfortu alebo hanby. Prosím, správajme sa k sebe zodpovedne,” vyzýva bratislavský župan Juraj Droba.  
Od dnešného dňa začala župa s distribúciou rúšok aj pre lekárov v kraji. V prvej várke dostanú rúška lekári z okresu Malacky, kde 
už bol potvrdený výskyt koronavírusu. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie okresy Bratislavského kraja.  
11:09 Národná rada SR je v núdzovom režime  
„ Kancelária Národnej rady SR v zastúpení Odborom komunikácie s médiami a verejnosťou si vzhľadom na mimoriadnu situáciu v 
súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 dovoľuje informovať, že budova Národnej rady SR je s okamžitou platnosťou v núdzovom 
režime. Vstup je povolený len oprávneným osobám, zamestnancom K NR SR a poslancom parlamentu. Z bezpečnostných opatrení 
nebude žiadnym ďalším osobám vstup umožnený. Prípadné mediálne výstupy odporúčame organizovať pred budovou parlamentu 
na otvorenom priestranstve, na čo budú vytvorené adekvátne podmienky. Za porozumenie a súčinnosť ďakujeme, “ informuje 
tlačový odbor NRSR.  
10:20 Polícia varuje pred hoaxmi, ktoré sa šíria rýchlejšie ako koronavírus. Ľuďom odporúča, aby sledovali pokyny Úradu verejného 
zddravotníctva.  
Talianska firma DiaSorin vyvinula test na koronavírus, ktorý skráti testovanie z piatich až siedmich hodín na jednu hodinu. Píše o 
tom magazín Forbes . Ako firma informovala v tlačovej správe, klinické testy sú ukončené a čaká sa len na povolenia od príslušných 
úradov v EÚ a USA. Nový test by mal byť k dispozícii koncom marca tohto roka.  
9:58 Máš koronavírus alebo nie? Otestuj sa online . Slovenská firma Bot.media vyvinula chatbot, ktorý ti pomôže s diagnostikou. Bot 
je dostupný na stánke Covid.chat a vyskúšať si ho môže každý. Je to open source projekt, takže si ho na svoju webovú stránku 
môže vložiť prakticky ktokoľvek a firma ho poskytuje bez nároku na odmenu.  
9:41 Nedostatok múky a chleba na Slovensku nehrozí . Pekári aj mlynári sú pripravení dodať na trh toľko múky a chleba, koľko bude 
Slovensko potrebovať. „ Podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to 
totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj 
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zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom 
náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať ,“ ozrejmila pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej potravinárskej a 
poľnohospodárskej komory Jana Holéciová.  
Dodala, že mlynári nastupujú na štvorzmennú prevádzku, namiesto štandardnej trojzmennej. Pekári sú podľa vlastných slov 
pripravení zdvojnásobiť produkciu chleba a pečiva, keďže ich výrobné kapacity sú vyťažené na 51 percent.  
„Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne približne 80 kilogramov čerstvých pekárenských  
výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer 4 milióny obyvateľov,“ tvrdí Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podľa posledných kompletných štatistických 
ukazovateľov sa v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 tisíc ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom kapacita pekární je 
aktuálne až 288 100 tisíc ton. (SITA, isl)  
Najbohatší Číňan, riaditeľ spoločnosti Alibaba, Jack Ma sa rozhodol, že pomôže Európe bojovať s koronavírusom. Pošle sem 1,8 
milióna rúšok a sto tisíc testovacích súprav. Oznámil to prostredníctvom svojej nadácie, píše Daily Mail. Jack Ma je miliardár s 
odhadovanou hodnotou viac ako 42 miliárd dolárov. Bývalý učiteľ, ktorý zbohatol na svojom obchodnom impériu, ktorému sa hovorí 
aj „čínsky Amazon“ už na boj s koronavírusom daroval milióny rôznym štátom na svete.  
Čínska spoločnosť Fankuai ktorá sa špecializuje na pokrmy zo psieho mäsa, prišla s výzvou, aby Číňania opäť začali jesť mäso zo 
psov a tak „ukázali svoju kultúrnu hrdosť a prestali sa podlizovať Západu.“ Píše o tom Daily Mail . V Číne je momentálne zakázané 
konzumovať mäso divých a spoločenských zvierat kvôli novému koronavírusu. Potravinárska firma však prišla s konšpiračnou 
teóriou, že je to len ďalší spôsob, ako si chce Západ podmaniť komunistickú Čínu.  
V Taliansku sú zatvorené všetky obchody okrem potravín a lekární, píše Business Insider . Vyhlásil to taliansky premiér Giuseppe 
Conte. Z obáv zo šírenia koronavírusu budú otvorené len tie obchody, ktoré predávajú základné potreby. Taliansko patrí ku 
krajinám, ktoré koronavírus zasiahol najtvrdšie. Majú viac ako 12 500 nakazených a viac ako 800 ľudí zomrelo.  
Prezident Spojených štátov amerických D. Trump oznámil dňa 11. marca zákaz cestovania z Európy do USA počas 30 dní s 
účinnosťou od 24:00 piatka 13.3.2020. Opatrenie sa týka cestovania osôb, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili niektorú z krajín 
Schengenského priestoru. Úplný zoznam výnimiek, na ktoré sa opatrenie nevzťahuje, je možné nájsť tu  
Prihlasujem do newslettera...  
Odoslaním e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzýva ľudí, 
aby nepanikárili, nie je dôvod robiť si veľké zásoby potravín  
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Heureka Evolution  

Bratislava 12. marca 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva 
spotrebiteľov, aby zbytočne v obchodoch nepanikárili.  
 
Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre nový koronavírus  
Ilustračné foto  
„Podľa nás nie je dôvod robiť si veľké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré výrobné 
segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekoľkými dňami prispôsobili aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o dvoch výrobných 
segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente,“ spresnila.  
Poznamenala, že podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž 
základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená novým koronavírusom naozaj 
spôsobila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. „Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom 
náraste,“ podčiarkla.  
Niektorí mlynári reagovali podľa Holéciovej na zvýšený dopyt po slovenských múkach tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné 
zmeny. V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus ‘nabehli' na 
štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu.  
„Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý je členom SPPK, keby zákazník nakupoval výlučne 
slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto 
naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny,“ 
zdôraznila.  
„Podľa nášho názoru sa práve v týchto dňoch naplno potvrdzuje, aký podstatný význam má vysoká potravinová sebestačnosť 
krajiny. Aj preto je dvojnásobné opodstatnený apel našich potravinárov, aby sa zvýšila pozornosť štátu práve na spracovateľský 
potravinársky priemysel a adekvátne tomu sa zvýšila aj jeho podpora z národných zdrojov,“ dodala hovorkyňa SPPK.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej 
situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a 
nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh.  
Nahlásiť chybu v článku 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov, aby zbytočne v obchodoch nepanikárili. Uviedla 

to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre nový koronavírus  
 
„Podľa nás nie je dôvod robiť si veľké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré výrobné 
segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekoľkými dňami prispôsobili aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o dvoch výrobných 
segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente,“ spresnila.  
Poznamenala, že podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž 
základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená novým koronavírusom naozaj 
spôsobila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. „Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom 
náraste,“ podčiarkla.  
Niektorí mlynári reagovali podľa Holéciovej na zvýšený dopyt po slovenských múkach tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné 
zmeny. V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus ‘nabehli’ na 
štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu.  
„Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý je členom SPPK, keby zákazník nakupoval výlučne 
slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto 
naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny,“ 
zdôraznila.  
„Podľa nášho názoru sa práve v týchto dňoch naplno potvrdzuje, aký podstatný význam má vysoká potravinová sebestačnosť 
krajiny. Aj preto je dvojnásobné opodstatnený apel našich potravinárov, aby sa zvýšila pozornosť štátu práve na spracovateľský 
potravinársky priemysel a adekvátne tomu sa zvýšila aj jeho podpora z národných zdrojov,“ dodala hovorkyňa SPPK.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej 
situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a 
nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh. 
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V súčasnosti dokážu potravinári reagovať na zvýšený dopyt po potravinách zo strany obchodných reťazcov.  
 
Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu 
pre nový koronavírus.  
„Nezaznamenávame žiadne významné výpadky. Rovnako z pohľadu zabezpečenia výroby nemáme významné výpadky pracovnej 
sily,“ spresnila.  
Potravinárske podniky prijali podľa nej preventívne opatrenia vo forme dezinfekcie priestorov, meranie teploty zamestnancov pri 
nástupe na pracovnú zmenu, rozdeľovanie ľudí tak, aby sa nestretávali na jednom mieste vo väčšom počte, pri pozíciách, kde je to 
vhodné, zabezpečili prácu z domu, ale aj dotazníky k cestovateľskej anamnéze.  
„Potravinárska komora Slovenska situáciu pozorne sleduje a všetky relevantné informácie oznamuje svojim členom,“ dodala 
Venhartová.  
Pekárne až na dvojnásobok  
Ako informoval Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), výroba v slovenských pekárňach by sa mohla v prípade 
hrozieb zvýšiť až na dvojnásobok. Prevádzky totiž aktuálne využívajú svoje kapacity len na 51 %. Vyplýva to zo štatistík domácich 
pekární na základe údajov od Štatistického úradu SR.  
„Ak totiž vychádzame z predpokladu, že jeden človek skonzumuje ročne asi 80 kilogramov čerstvého chleba či pečiva, pri plnom 
využití kapacít by pekárne dokázali zásobiť 4 milióny ľudí,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Sebestačnosť nadovšetko  
V čase hrozieb je podľa nej nutné posilňovanie sebestačnosti. Na takýto krok by však bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci 
celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na základe zvýšených výrobných nákladov.  
„Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No práve udalosti posledných týždňov nám 
naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, 
pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto dňoch sme svedkami prudkého nárastu 
záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život si však uvedomujeme až v časoch, keď 
je ohrozené zdravie občanov,“ podčiarkla Lopúchová.  
Trvanlivé pečivo „rastie“  
Napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále dominuje, jeho spotreba podľa pekárov postupne klesá. Naopak, spotreba 
trvanlivého pečiva rastie.  
„Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s priemernou rentabilitou viac 
ako 9 % za sledované obdobie rokov 2013 až 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej automatizácie výrobného procesu, 
vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom svedčí aj ročná produktivita práce na jedného pracovníka. Tá sa v uvedenom období 
pohybuje v priemere okolo 80-tisíc eur,“ doplnila Lopúchová.  
Poznamenala, že v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39 400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45 600 ton, 
teda prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sa využívajú na 86 %.  
Zväz pekárov zároveň upozornil, že ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola 
v priemere 37-tisíc eur na pracovníka.  
Je to o ľudskej práci  
„Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom nízkej rentability pekární. Kým v 
segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8 200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2 100 ľudí,“ dodala Lopúchová.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 hod.  
Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej situácie použiť ustanovenia 
zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a nariadeniami, a nie správnymi 
konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh.  
Čítajte aj:  
(TASR) 
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Zatvorené budú všetky školy, verejné inštitúcie aj väčšina obchodov, na hraniciach pribudnú kontroly Situáciu na Slovensku a vo 

svete sledujeme online  
 
Na Slovensku je už 21 nakazených  
Oddnes platí na Slovensku mimoriadna situácia, krízový štáb prijal nové opatrenia  
Nie všetci dodržiavajú prísne nariadenia vlády, v Jasnej sa veselo lyžuje  
Európania majú zákaz cestovať do USA  
Viedeň má prvú obeť koronavírusu  
Slovensko má potvrdených ďalších päť prípadov nakazených ľudí novým koronavírusom. Ako uvádza Denník N , celkovo už je na 
Slovensku 21 prípadov. Pozitívne testy mala žena z Bratislavy, ďalšia z obce Hviezdoslavov a muž z Vysokej pri Morave. 
Spomínaní traja ľudia sa nakazili priamo z kontaktu s nakazeným človekom. Ďalší muž z Humenného sa pravdepodobne nakazil pri 
cestovaní a v prípade ženy z obce Veľké Uherce je pôvod nakazenia zatiaľ neznámy.  
Primátor Bratislavy Matúš Vallo predstavil na sociálnej sieti súbor opatrení na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Podľa neho 
môžu byť len v Bratislave stovky nakazených. „ Mali sme možnosť vidieť anonymné dáta od telefonických operátorov, podľa ktorých 
od 17. februára bolo v Taliansku asi 8000 Bratislavčanov. Ak k tomu prirátame deti, tak hovoríme o rádovo podstatne vyššom čísle, 
“ píše primátor.  
Ľudia si robia z karantény prázdniny a nedodržiavajú pokyny štátu. Svedčia o tom fotografie z lyžiarskeho strediska Jasná na 
sociálnych sieťach. „ Koledujeme si o hrozný prúser ,“ komentoval fotografiu jej autor Samuel Marec.  
Takéto nezodpovedné správanie môže viesť k nekontrolovateľnému šíreniu nového koronavírusu.Z Rakúska či Talianska sú známe 
prípady, kedy sa ľudia nakazili práve v lyžiarskych strediskách.  
Legendárne trhovisko Miletička v Bratislave bude od soboty opäť otvorené. Na sociálnej sieti o tom dnes informovala mestská časť 
Ružinov. Trhovisko bolo od stredy uzatvorené pre podozrenie nákazy koronavírusom u jednej z predajkýň. „ Testy potvrdili, že žena 
nemá koronavírus. Už od soboty preto bude Trhovisko Miletičova opäť fungovať ,“ uvádza mestská časť s tým, že predávať sa bude 
iba zelenina, ovocie a potraviny. „ Stravovacie zariadenia budú k dispozícii maximálne do 18:00 ,“ doplnila mestská časť. (SITA)  
RegioJet ruší všetky spoje v Česku a na Slovensku až do 5. apríla. Niektoré spoje ešte poslednýkrát vypraví. Informovala o tom 
spoločnosť. Posledné vlakové a autobusové spoje do zahraničia pôjdu v piatok 13. marca tak, aby sa ešte pred polnocou vrátili 
domov do ČR. Spoje medzi Českom a Slovenskom pôjdu naposledy 15. marca. Spoločnosť uvádza, že všetkým cestujúcim, ktorí si 
kúpili lístky na zrušené spoje, vráti peniaze.  
Irán absolútne nezvláda epidémiu koronavírusu. Požiadal preto Medzinárodný menový fond (MMF) o finančnú pomoc vo výške päť 
miliárd dolárov. V krajine je takmer 10-tisíc nakazených a 354 mŕtvych. ( Lidovky.cz  
Zväz hotelov a reštaurácií Slovenska vyzval odchádzajúcu aj novú vládu, aby začali pracovať na zmiernení negatívnych dopadov 
pandémie koronavírusu. Uviedol to predseda ZHRS Marek Harbuľák. Reštauráciám a hotelom sa výrazne znížili tržby.  
„ Bez ohľadu na počet zistených ochorení na Slovensku táto situácia sa dramaticky prejavuje v prudkom poklese počtu hostí, rušení 
pobytov, ale aj firemných, kultúrnych či iných spoločenských podujatí, a to doslova zo dňa na deň ,“ poznamenal Harbuľák. Ide 
podľa neho o obrovské prepady, ktoré nie sú schopní nijakým spôsobom sanovať, no zároveň sa snažia vyjsť v ústrety hosťom a 
eliminovať aj ich škody, napríklad, zmenou stornovacích podmienok. „ Sme odvetvie, v ktorom viac ako 90 % tvoria malé a stredné 
podniky, nie nadnárodné korporácie s obratom v miliardách eur. Zamestnávame viac ako 160-tis. ľudí a naša obava je práve o 
budúcnosť týchto 160-tis. zamestnancov, “ dodal Harbuľák.  
Predseda vlády Peter Pellegrini dnes na tlačovom brífingu uviedol, že vláda zatiaľ nechystá žiadne finančné injekcie do 
poškodených odvetví.  
IT firmy poskytujú služby zadarmo, aby žiakom umožnili učiť sa aj doma. IT asociácia Slovenska na svojej stránke uvádza zoznam 
nástrojov, ktoré žiakom a študentom pomôžu so štúdiom. Všetky uvedené programy sú zadarmo. IT firmy tak reagujú na výzvu 
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s názvom IT Firmy pomôžte Slovensku.  
Slovensko pre koronavírus zavádza od piatku od 7:00 hraničné kontroly na priechodoch so všetkými susednými štátmi s výnimkou 
Poľska. Uviedla to dnes po zasadnutí ústredného krízového štábu ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že na územie 
Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu. Ministerka 
zároveň vyzvala osoby, ktoré žijú v prihraničných regiónoch Rakúska a Maďarska a na Slovensku pracujú, aby si u zamestnávateľa 
vybavili potvrdenie o zamestnaní. Pri hraničných kontrolách totiž môžu byť vybavení prednostne.  
Osoby, ktoré sa na Slovensko vrátia zo zahraničia, by podľa rozhodnutia ústredného krízového štábu mali absolvovať 14-dňovú 
karanténu, pričom ak majú obavy, že by mohli koronavíriusom nakaziť svojich príbuzných, budú môcť karanténu absolvovať v 
zariadeniach rezortu vnútra. Povinnosť karantény teda platí aj pre osoby, ktoré prišli z iných krajín ako Čína, Taliansko, Irán alebo 
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Južná Kórea.  
Saková tiež uviedla, že klientské centrá štátnej správy obmedzia svoju činnosť na tri hodiny denne. (SITA)  
Pellegrini povedal, že rúška by mali byť distribuované do všetkých nemocníc v najbližších dňoch. Súčasne vyzval na solidaritu 
medzi ľuďmi a tí, ktorí sa cítia silní a zdraví by sa mohli rozdeliť so svojimi susedmi.  
Slovensko je priemyselnou krajinou. Premiér si myslí, že môže dôjsť k zníženiu slovenskej ekonomiky a bude závislá na tej svetovej 
a obzvlášť európskej.  
Premiér P. Pellegirini povedal, že si musíme zvykať na ľudí v rúškach a že ho veľmi mrzí, keď zamestnávatelia nedovolia 
zamestnancom nosiť ochranné rúška.  
14:40 Za šírenie koronavírusu hrozí páchateľom aj väzenie. Informuje o tom Polícia SR. Kto nedodrží karanténu a bude mu 
diagnostikovaná choroba Covid-19, hrozí mu trest odňatia slobody od jedného roka až do desať rokov. „ Ak sa u osoby, ktorá 
nerešpektuje karanténne opatrenie, potvrdí ochorenie Covid-19, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dá podnet na 
príslušné orgány činné v trestom konaní vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby ,“ vysvetľuje polícia. Takisto pripomína, že pokuta do výšky 1 659 eur hrozí fyzickým osobám a do 20-tisíc eur právnickým 
osobám za nedodržanie nariadenej karantény. (SITA)  
Ako uvádza španielske El Periódico , za pol dňa pribudlo v Španielsku 700 nových nakazených ľudí.  
Kvôli koronavírusu sa posunú aj maturity.  
Ľudom, ktorí prichádzajú zo zahraničia, bude povinne nariadená 14-dňová karanténa, na tlačovej konferencii to uviedla Denisa 
Saková.  
14:00 V susednej Českej republike je od 14:00 vyhlásený stav núdze. Pre obyvateľov ČR platia podobné pravidlá, ako pre Slovákov. 
Teda zatvorenie verejných inštitúcií, obmedzenie dopravy a kontrola na hraniciach. Česko má 96 nakazených.  
Na Slovensko budú pustení len občania s trvalým a prechodným pobytom, potvrdil to Peter Pellegrini.  
Krízový štáb prijal opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Informuje o tom stránka Bratislavského samosprávneho kraja . Súčasťou 
opatrení je aj:  
Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov).  
Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.  
Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania.  
Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.  
Zatvorenie škôl a školských zariadení.  
Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení.  
Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu).  
Zatvorené budú bary, zábavné podniky, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky.  
Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.  
Na Slovensku je šesť nových prípadov nákazy koronavírusom. Potvrdil to Peter Pellegrini pri príchode na krízový štáb.  
Počet nakazených v Rakúsku sa zvyšuje. Má byť medzi nimi aj Slovenka, ktorá sa mala nakaziť v lyžiarskom stredisku Ischgl. 
Informuje o tom regionálny rakúsky web Meinbezirk.at . Stredisko bude 14 dní zatvorené, objavilo sa tu totiž niekoľko prípadov 
nákazy novým koronavírusom. Šíriteľom nákazy má byť barman v miestnom podniku.  
Pre koronavírus sa menia aj termíny pojednávní súvisiace s vraždou Jána Kuciaka. Informuje Denník N. Marcové pojednávania sú 
zrušené, aprílové zatiaľ ostávajú v platnosti. Dôvodom je zákaz hromadných podujatí.  
11:14 Práve sa deje: Viedeň má prvú obeť koronavírusu  
69- ročný muž podľahol ochoreniu Covid-19 v noci na dnes vo Viedni, informovala agentúra APA s odvolaním sa na viedenský 
lekársky krízový štáb.  
11:12 Bratislavská župa začala s distribúciou rúšok lekárom, povinné sú aj na úrade BSK  
„Od dnes nosia rúška všetci naši kolegovia a kolegyne, ktoré pre nich zabezpečil náš úrad. Popri umývaní rúk je nosenie rúšok 
jedným z najúčinnejších spôsobov, ako ochrániť ostatných pred infekčným ochorením. Tu musí ísť bokom otázka výzoru, 
nekomfortu alebo hanby. Prosím, správajme sa k sebe zodpovedne,” vyzýva bratislavský župan Juraj Droba.  
Od dnešného dňa začala župa s distribúciou rúšok aj pre lekárov v kraji. V prvej várke dostanú rúška lekári z okresu Malacky, kde 
už bol potvrdený výskyt koronavírusu. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie okresy Bratislavského kraja.  
11:09 Národná rada SR je v núdzovom režime  
„ Kancelária Národnej rady SR v zastúpení Odborom komunikácie s médiami a verejnosťou si vzhľadom na mimoriadnu situáciu v 
súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 dovoľuje informovať, že budova Národnej rady SR je s okamžitou platnosťou v núdzovom 
režime. Vstup je povolený len oprávneným osobám, zamestnancom K NR SR a poslancom parlamentu. Z bezpečnostných opatrení 
nebude žiadnym ďalším osobám vstup umožnený. Prípadné mediálne výstupy odporúčame organizovať pred budovou parlamentu 
na otvorenom priestranstve, na čo budú vytvorené adekvátne podmienky. Za porozumenie a súčinnosť ďakujeme, “ informuje 
tlačový odbor NRSR.  
10:20 Polícia varuje pred hoaxmi, ktoré sa šíria rýchlejšie ako koronavírus. Ľuďom odporúča, aby sledovali pokyny Úradu verejného 
zddravotníctva.  
Talianska firma DiaSorin vyvinula test na koronavírus, ktorý skráti testovanie z piatich až siedmich hodín na jednu hodinu. Píše o 
tom magazín Forbes . Ako firma informovala v tlačovej správe, klinické testy sú ukončené a čaká sa len na povolenia od príslušných 
úradov v EÚ a USA. Nový test by mal byť k dispozícii koncom marca tohto roka.  
9:58 Máš koronavírus alebo nie? Otestuj sa online . Slovenská firma Bot.media vyvinula chatbot, ktorý ti pomôže s diagnostikou. Bot 
je dostupný na stánke Covid.chat a vyskúšať si ho môže každý. Je to open source projekt, takže si ho na svoju webovú stránku 
môže vložiť prakticky ktokoľvek a firma ho poskytuje bez nároku na odmenu.  
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9:41 Nedostatok múky a chleba na Slovensku nehrozí . Pekári aj mlynári sú pripravení dodať na trh toľko múky a chleba, koľko bude 
Slovensko potrebovať. „ Podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to 
totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj 
zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom 
náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať ,“ ozrejmila pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej potravinárskej a 
poľnohospodárskej komory Jana Holéciová.  
Dodala, že mlynári nastupujú na štvorzmennú prevádzku, namiesto štandardnej trojzmennej. Pekári sú podľa vlastných slov 
pripravení zdvojnásobiť produkciu chleba a pečiva, keďže ich výrobné kapacity sú vyťažené na 51 percent.  
„Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne približne 80 kilogramov čerstvých pekárenských  
výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer 4 milióny obyvateľov,“ tvrdí Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podľa posledných kompletných štatistických 
ukazovateľov sa v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 tisíc ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom kapacita pekární je 
aktuálne až 288 100 tisíc ton. (SITA, isl)  
Najbohatší Číňan, riaditeľ spoločnosti Alibaba, Jack Ma sa rozhodol, že pomôže Európe bojovať s koronavírusom. Pošle sem 1,8 
milióna rúšok a sto tisíc testovacích súprav. Oznámil to prostredníctvom svojej nadácie, píše Daily Mail. Jack Ma je miliardár s 
odhadovanou hodnotou viac ako 42 miliárd dolárov. Bývalý učiteľ, ktorý zbohatol na svojom obchodnom impériu, ktorému sa hovorí 
aj „čínsky Amazon“ už na boj s koronavírusom daroval milióny rôznym štátom na svete.  
Čínska spoločnosť Fankuai ktorá sa špecializuje na pokrmy zo psieho mäsa, prišla s výzvou, aby Číňania opäť začali jesť mäso zo 
psov a tak „ukázali svoju kultúrnu hrdosť a prestali sa podlizovať Západu.“ Píše o tom Daily Mail . V Číne je momentálne zakázané 
konzumovať mäso divých a spoločenských zvierat kvôli novému koronavírusu. Potravinárska firma však prišla s konšpiračnou 
teóriou, že je to len ďalší spôsob, ako si chce Západ podmaniť komunistickú Čínu.  
V Taliansku sú zatvorené všetky obchody okrem potravín a lekární, píše Business Insider . Vyhlásil to taliansky premiér Giuseppe 
Conte. Z obáv zo šírenia koronavírusu budú otvorené len tie obchody, ktoré predávajú základné potreby. Taliansko patrí ku 
krajinám, ktoré koronavírus zasiahol najtvrdšie. Majú viac ako 12 500 nakazených a viac ako 800 ľudí zomrelo.  
Prezident Spojených štátov amerických D. Trump oznámil dňa 11. marca zákaz cestovania z Európy do USA počas 30 dní s 
účinnosťou od 24:00 piatka 13.3.2020. Opatrenie sa týka cestovania osôb, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili niektorú z krajín 
Schengenského priestoru. Úplný zoznam výnimiek, na ktoré sa opatrenie nevzťahuje, je možné nájsť tu  
Prihlasujem do newslettera...  
Odoslaním e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia 
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Bratislava 12. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súvislosti s výskytom nového koronavírusu zavádza na základe 
opatrení Ústredného  
 
krízového štábu SR od piatka 13. marca od 7.00 h sprísnené opatrenia, ktoré sa týkajú najmä medzinárodnej osobnej železničnej, 
autobusovej, leteckej a vodnej dopravy. Podľa informácií, ktoré rezort poskytol TASR, medzinárodné vlaky nebudú od piatka (13. 3.) 
7.00 h premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty (14. 3.) premávať každý deň podľa grafikonu 
zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc. Rovnako ani 
medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od piatka  
Bratislava - Všetky tri medzinárodné letiská na Slovensku budú pre osobnú dopravu uzavreté z dôvodu šírenia nákazy novým 
koronavírusom. Zavedú sa aj dočasné hraničné kontroly. Obmedzená bude medzinárodná i vnútroštátna vlaková a autobusová 
preprava. Dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania. Informovali o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a 
ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po zasadnutí ústredného krízového štábu.  
Bratislava - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zamietol odvolanie sa Ministerstva vnútra (MV) SR voči zrušeniu tendra na 
obstarávanie kamerových systémov pre policajtov za takmer 100 miliónov eur. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa úradu Janka 
Zvončeková. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 9. marca. "Rada úradu zamietla odvolanie Ministerstva vnútra SR a potvrdila 
prvostupňové rozhodnutie úradu, ktorým úrad nariadil zrušiť danú súťaž na predmet zákazky Technické zariadenia 4 - Kamerové 
systémy," priblížila hovorkyňa.  
Bratislava - Európska komisia (EK) otvorí tretiu výzvu na budovanie bezplatných wifi zón v rámci iniciatívy WiFi4EU. Otvorená bude 
od 17. marca 13.00 h do 18. marca 17.00 h. Médiá o tom vo štvrtok informovalo oddelenie komunikácie Úradu podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). ÚPVII upozorňuje, že samosprávy so záujmom o bezplatnú WiFi by sa mali poponáhľať s 
registráciou na portáli www.wifi4eu.eu, ktorá je podmienkou účasti. Obec alebo mesto môže dostať podporu do výšky 15.000 eur na 
zakúpenie zariadení a inštaláciu samotnej siete.  
Bratislava - Bez prijatia zásadných opatrení by deficit verejných financií mohol v tomto roku dosiahnuť 2,4 % hrubého domáceho 
produktu. Rizikom pre verejné financie sú najmä nedávno prijaté opatrenia v dôchodkovom systéme, ako zavedenie 13. dôchodku. 
Okrem toho sa k týmto rizikám pripája aj šíriaci sa nový koronavírus. V tomto roku tak nemusí slovenská ekonomika rásť, pričom nie 
je vylúčený ani jej pokles. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).  
Bratislava - Tržby za vlastné výkony a tovar sa v januári 2020 v priemysle medzimesačne zvýšili o 7,5 %, v stavebníctve o 4,9 % a v 
doprave a skladovaní o 3,3 %. Znížili sa len v informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 %. Vo vybraných trhových službách 
ostali nezmenené, na úrovni decembra 2019. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.  
- Zamestnanosť v januári 2020 v porovnaní s januárom 2019 vzrástla v ubytovaní o 7,4 %, informačných a komunikačných 
činnostiach o 6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,4 %, vybraných trhových službách o 3,6 %, doprave a skladovaní o 
2,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,5 % a v stavebníctve o 0,3 %.  
- Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v januári 2020 oproti januáru 2019 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12,6 
% (na 564 eur), maloobchode o 8,9 % (na 805 eur), doprave a skladovaní o 6,4 % (na 1055 eur), priemysle o 5,6 % (na 1171 eur), 
vybraných trhových službách o 5,1 % (na 1026 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 4,7 % (na 1992 eur), ubytovaní o 
2,8 % (na 797 eur), stavebníctve o 2,2 % (na 726 eur) a vo veľkoobchode o 1,4 % (na 1070 eur). Znížila sa len v predaji a oprave 
motorových vozidiel o 0,7 % (na 1080 eur). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.  
Bratislava - Výroba v slovenských pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť až na dvojnásobok. Prevádzky totiž aktuálne 
využívajú svoje kapacity len na 51 %. Vyplýva to zo štatistík domácich pekární na základe údajov od Štatistického úradu SR. 
Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). "Ak totiž vychádzame z predpokladu, že jeden človek 
skonzumuje ročne asi 80 kilogramov čerstvého chleba či pečiva, pri plnom využití kapacít by pekárne dokázali zásobiť 4 milióny 
ľudí," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Bratislava - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov, aby zbytočne v obchodoch 
nepanikárili. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre nový 
koronavírus. "Podľa nás nie je dôvod robiť si veľké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré 
výrobné segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekoľkými dňami prispôsobili aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o dvoch 
výrobných segmentoch - o pekárenskom a mlynskom segmente," spresnila.  
Bratislava - Zväz obchodu (ZO) SR, ktorý združuje slovenských obchodníkov, s plnou vážnosťou sleduje súčasnú situáciu na trhu a 
často ju konzultuje so svojimi členmi. Uviedol to pre TASR prezident ZO SR Martin Katriak v reakcii na vládou vyhlásenú 
mimoriadnu situáciu pre nový koronavírus. "Na základe uvedeného môžem úplne jednoznačne konštatovať, že stav v zásobovaní 
potravinami na Slovensku je bezproblémový, až na zopár lokalít v SR nemožno hovoriť o nedostatku potravín," spresnil.  
Bratislava - Slovenské hotely a reštaurácie avizujú kritickú situáciu v sektore cestovného ruchu z dôvodu rizika šírenia nového 
koronavírusu. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák. 
Skonštatoval, že už dostáva aj informácie o zatváraní hotelov. Vyzval súčasnú aj formujúcu sa vládu na prijatie opatrení na 
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zmiernenie negatívnych dosahov.  
Bratislava - Chemický a farmaceutický priemysel v SR vlani zaznamenal tržby medziročne nižšie o 4,12 %. Celkové tržby poklesli z 
10,347 miliardy eur v roku 2018 na 9,921 miliardy eur v roku 2019. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického 
a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR. Pokles je podľa neho výsledkom spomalenia ekonomiky EÚ ako celku, a hlavne 
nemeckej ekonomiky, ale aj súbehu ďalších externých faktorov a zhoršovania podnikateľského prostredia na Slovensku prijímaním 
nesystémových populistických rozhodnutí.  
Bratislava - Slovenskí zamestnávatelia plánujú v druhom štvrťroku prijímať nových zamestnancov. Naznačuje to prieskum 
spoločnosti Manpower Group. Čistý index trhu práce dosiahol hodnotu 7 %, medzikvartálne vzrástol o sedem percentuálnych bodov 
(p. b.), medziročne klesol o štyri p. b. Prieskum však nezohľadňuje následky súvisiace s koronavírusom.  
Bratislava - Podnikatelia upozorňujú, že pokiaľ vláda neprijme rýchle a koordinované opatrenia, môžu dôsledky epidémie nového 
koronavírusu výrazne postihnúť aj slovenskú ekonomiku. Firmy sa obávajú najmä výpadku zásobovania a možného nedostatku 
pracovníkov. Krátkodobé obmedzenia podľa nich postihnú najmä sektor služieb a malé a stredné podniky. Pokiaľ by epidémia trvala 
dlhšie, bude mať problémy celá ekonomika.  
Bratislava - Konkurzné súdy povolili od decembra minulého roka do konca februára reštrukturalizáciu desiatim spoločnostiam. Je to 
iba o tri menej ako za celý rok 2019, keď dosiahol počet reštrukturalizácií historické minimum. Pred sprísnením konkurznej 
legislatívy sa najviac reštrukturalizácií povoľovalo v rokoch 2014 až 2017, a to spolu takmer 270. Z nich 40 % napokon vyústilo do 
bankrotu alebo definitívneho zániku, uviedol hlavný analytik FinStatu Pavol Suďa.  
Bratislava - Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob 
podávania žiadostí o túto dávku. "Existuje možnosť využiť aj telefonické kontakty jednotlivých pobočiek, tie sú však vzhľadom na 
situáciu preťažené a je reálna hrozba toho, že záujemca o dávku sa nedovolá. Vyplnenie elektronického formulára na webovej 
stránke www.socpoist.sk dáva istotu doručenia žiadosti do pobočky. Okrem toho je možné formulár aj vytlačiť a po vyplnení odoslať 
do príslušnej pobočky poštou.  
Bratislava - V súčasnosti dokážu potravinári reagovať na zvýšený dopyt po potravinách zo strany obchodných reťazcov. Uviedla to 
pre TASR Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu 
pre nový koronavírus. "Nezaznamenávame žiadne významné výpadky. Rovnako z pohľadu zabezpečenia výroby nemáme 
významné výpadky pracovnej sily," spresnila.  
Bratislava - Obchodné reťazce robia všetko preto, aby zvládli pokryť dopyt spotrebiteľov. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, 
predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre výskyt nového 
koronavírusu.  
Bratislava - Šírenie nového koronavírusu môže spôsobiť zamestnávateľom viaceré problémy. Nie je vylúčené, že v takejto situácii 
budú musieť zostať zamestnanci doma. Firmy majú niekoľko možností, ako s vírusom bojovať, zamestnanci však majú tiež svoje 
práva. V osobitnom prípade, ako je zabránenie šírenia nového koronavírusu, nemusí zamestnávateľ rizikovým zamestnancom 
umožniť výkon práce na pracovisku s cieľom prevencie.  
Košice - Krajské samosprávy pristúpia k obmedzeniu prímestskej autobusovej dopravy. V rámci prevencie pred šírením nákazy 
novým koronavírusom o tom na štvrtkovom rokovaní Združenia samosprávnych krajov SK8 v Košiciach informovali ich predsedovia. 
Zároveň presadzujú, aby došlo k posilneniu sanitiek, ktoré sú schopné robiť mobilné odbery.  
Frankfurt nad Mohanom - Európska centrálna banka (ECB) síce nezmenila úrokové sadzby, ale prijala komplexný balík 
monetárnych stimulov. Rada guvernérov rozhodla, že napríklad dočasne bude poskytovať dodatočné dlhodobé úvery 
prostredníctvom programov dlhodobých operácií (LTRO) a s platnosťou do konca roka zvýši objem programu nákupu dlhopisov. 
Kľúčovú sadzbu ponechala na úrovni 0,00 %, depozitnú sadzbu na -0,50 % a sadzbu na jednodňové refinančné operácie na 0,25 
%.  
Frankfurt nad Mohanom - Európska centrálna banka (ECB) nezmenila úrokové sadzby, ako očakávali trhy. Ohlásila však komplexný 
balík monetárnych stimulov, ktorý má zmierniť dôsledky pokračujúceho šírenia nového koronavírusu.  
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/New York - Parížska a frankfurtská burza vo štvrtok popoludní padli o vyše 10 %. Európska centrálna 
banka (ECB) síce prijala balík monetárnych stimulov, ale neznížila úrokové sadzby, ako očakával trh. Na Wall Street sa opäť tesne 
po otvorení na 15 minút prerušilo obchodovanie, širší index S&P 500 totiž padol o 7 %.  
Frankfurt nad Mohanom - Ekonomické vyhliadky eurozóny sa výrazne zhoršili. Epidémia nového koronavírusu sa totiž stala novým a 
významným zdrojom rizík ohrozujúcich ekonomiku, povedala vo štvrtok na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady guvernérov šéfka 
Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová. ECB preto prijala balík monetárnych stimulov a zhoršila prognózy rastu eurozóny.  
Frankfurt nad Mohanom - Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) vo štvrtok prijala balík monetárnych stimulov. Pomôcť 
finančným inštitútom sa snažia aj orgány dohľadu, ktoré uvoľnili požiadavky týkajúce sa kapitálu a likvidity. "Banky musia byť 
naďalej schopné poskytovať financovanie domácnostiam a firmám, ktoré sa dočasne dostanú do ťažkostí," uviedol šéf Rady pre 
dohľad ECB Andrea Enria.  
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn/New York - Európske akciové trhy zaznamenali vo štvrtok rekordný pád. Investori takto 
zareagovali na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázať cestovanie Európanov do USA a na rozhodnutie 
Európskej centrálnej banky, ktorá neznížila úrokové sadzby.  
Brusel - Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH) sa vo štvrtok obrátil na Európsku komisiu s otázkou na presný mechanizmus 
rozdeľovania financií na sanáciu škôd, ktoré vznikajú následkom epidémie nového koronavírusu v Európe. Podľa jeho interpelácie 
zaslanej exekutíve EÚ by kompenzácie mali dostať nielen veľké podniky, ale aj malí podnikatelia a živnostníci.  
Luxemburg - Po štyroch mesiacoch poklesu zaznamenala priemyselná produkcia v eurozóne na začiatku roka zotavenie, pričom 
rast bol výraznejší, než sa čakalo. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Priemyselná výroba v 
eurozóne vzrástla v januári medzimesačne o 2,3 %, zatiaľ čo v decembri zaznamenala po revízii smerom nahor pokles o 1,8 %. 
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Pôvodne bol decembrový pokles stanovený na 2,1 %.  
Londýn - Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom cena Brentu klesla zhruba o 7 % do blízkosti 33 USD za barel (159 litrov). Trhy tak 
stále nervóznejšie reagujú na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázať v reakcii na šíriaci sa nový koronavírus 
cestovanie väčšiny Európanov v najbližších 30 dňoch do USA. Tlak na ceny zvyšuje aj rozhodnutie Saudskej Arábie a Spojených 
arabských emirátov výrazne zvýšiť od apríla ťažbu ropy.  
Londýn - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) pracuje na balíku opatrení, ktorý by mal firmám v oblastiach jej pôsobnosti 
pomôcť zmierniť dôsledky šíriaceho sa nového koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok EBOR. "Ekonómovia EBOR očakávajú, že 
prakticky všetky regióny, v ktorých banka pôsobí, pocítia dôsledky nového koronavírusu. Rast sa spomaľuje najmä v krajinách 
strednej Ázie, ale aj v ďalších regiónoch ako východná Európa, Kaukaz, Rusko a juhovýchodná Európa," uvádza sa vo vyhlásení 
banky.  
Ľubľana - Slovinsko počíta s veľkým negatívnym vplyvom nákazy novým koronavírusom na svoju exportne orientovanú ekonomiku. 
Vládny ekonomický inštitút UMAR preto znížil svoju prognózu rastu na polovicu. Aktuálne počíta v tomto roku so zvýšením hrubého 
domáceho produktu (HDP) len o 1,5 %. Ešte na jeseň prognózoval expanziu o 3 %. Predpoveď pre rok 2021 znížil na 2,2 % z 2,7 
%.  
Peking - Predaj áut v Číne klesol aj minulý mesiac, už 20. mesiac po sebe, pričom pokles dosiahol takmer 80 %. To je najväčší 
pokles predaja za mesiac, aký bol v Číne zaregistrovaný, pričom objem predaja dosiahol 15-ročné minimum. Oznámilo to vo štvrtok 
združenie čínskych výrobcov automobilov (CAAM).  
Peking/Tokio/Paríž - Burzy po celom svete zaznamenali ďalší pokles, keď nepriaznivú situáciu v súvislosti so šírením nového 
koronavírusu ešte zhoršilo rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zákaze vstupu väčšiny Európanov na územie 
USA. Tento krok zvýšil obavy, že svetová ekonomika skĺzne do recesie. Po tom, ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 
rozhodla, že ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom možno považovať za pandémiu, Trump oznámil zákaz 
cestovania Európanov s výnimkou Britov do USA. Zákaz platí od piatka (13. 3.), a to na 30 dní.  
Tokio - Ceny ropy klesli aj vo štvrtok, pričom cena Brentu skĺzla pod 34,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch zhoršilo 
vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), že ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom možno považovať 
za pandémiu, a následné rozhodnutie americkej vlády zakázať na mesiac vstup Európanov do USA. Ceny ropy navyše tlačia nadol 
aj kroky Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE) výrazne zvýšiť produkciu od budúceho mesiaca.  
New York - Americká centrálna banka (Fed) intervenuje na finančných trhoch druhý deň po sebe a tretíkrát tento týždeň. Fed 
dramaticky rozšíril nákup aktív a takisto ponuku krátkodobej likvidity. Newyorský Fed zvyšuje nákupy vládnych dlhopisov a 
pokladničných poukážok, aby upokojil turbulencie na finančných trhoch vyvolané epidémiou nového koronavírusu. Doteraz boli 
nákupy obmedzené na pokladničné poukážky, teraz ich Fed rozšíril aj na dlhopisy s dlhšou splatnosťou.  
Washington - Americká banka Morgan Stanley odhaduje, že rýchle šírenie nového koronavírusu môže znížiť predaj áut v Spojených 
štátoch tento rok takmer o desatinu. Nová prognóza je omnoho pesimistickejšia než pred nástupom epidémie, keď banka počítala 
iba s miernym poklesom. Morgan Stanley v najnovšej informácii pre investorov odhaduje, že šírenie nového koronavírusu môže 
zredukovať predaj áut v USA v roku 2020 o vyše 9 %. Pred vypuknutím epidémie počítala banka s poklesom približne o 1 až 2 %.  
Washington - Zákaz cestovania Európanov do USA ešte zhorší už aj tak zlú situáciu leteckých spoločností, varujú analytici, podľa 
ktorých teraz Washington bude pravdepodobne musieť poskytnúť aerolíniám finančnú pomoc. Zákaz platí na 30 dní od piatka (13. 
3.) pre všetky krajiny schengenského priestoru. Vláda USA zároveň vyzvala svojich občanov, aby zvážili cesty do zahraničia, čo pre 
aerolínie znamená ďalšie komplikácie.  
Washington - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol. V najbližších 
týždňoch by však mohol vzrásť, keďže šírenie nového koronavírusu narušilo dodávateľské a výrobné reťazce a znížilo dopyt po 
niektorých tovaroch a službách.  
tur mia jml  
Zdroj: TASR 
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SITA  

Ide o mierne zvýšený dopyt, nie o dramatický nárast.  
 
 
BRATISLAVA. Niektorí slovenskí mlynári reagovali na zvýšený dopyt po slovenských múkach z dôvodu koronavírusu tak, že zvýšili 
výrobu a posilnili pracovné zmeny.  
 
"V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus nabehli na štvorzmennú 
prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu," uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 
komory Jana Holéciová.  
Mierne zvýšený dopyt  
Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory je pravdou, že niektorí slovenskí potravinári v tomto období pociťujú 
zvýšený záujem o domáce výrobky, či už čerstvé alebo trvanlivé.  
 
"Hovoríme najmä o dvoch výrobných segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente. Podľa pekárov vždy, keď je na trhu 
kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby 
nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom 
pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať," ozrejmila 
Holéciová.  
Prednosť slovenským výrobkom  
Situácia ohľadom nákazy a zvýšeného dopytu po výrobkoch sa však podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory 
netýka každého jedného potravinárskeho segmentu.  
 
 
 
 
"Napríklad slovenskí cukrovarníci nezaznamenali zvýšený dopyt spotrebiteľov po cukre tak, ako je to v prípade múky, chleba a 
pečiva. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (zväz je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 
komory), keby zákazník nakupoval výlučne slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská 
poľnohospodárska a potravinárska komora preto naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v obchodoch rozhodovali najmä podľa 
krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny,“ dodala Holéciová.  
Koronavírus SARS-CoV-2  
Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v 
čínskom meste Wu-chan.  
 
 
25 otázok a odpovedí o Covid-19: všetko, čo potrebujete vedieť o nákaze a prevencii  
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk a obmedzením dotykov tváre?  
Ako si správne umývať ruky  
Ako postupovať pri podozrení na nákazu  
Čo sú to vírusy a ako sa šíria?  
Ako sa vírusy prenášajú zo zvierat na ľudí?  
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov?  
Prečo WHO vyhlásila globálny stav núdze?  
Kto sú to superprenášači?  
Ako sa nový koronavírus rozšíril vo svete? (graf)  
Čo ak 2019-nCoV nezmizne? Dva možné scenáre spolužitia ľudstva a vírusu 
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SZPCC: Výroba v pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť na 
dvojnásobok  

Dátum: 12.03.2020 

Zdroj: Tasr  

Strana:  

Originál:  

 

Bratislava 12. marca (TASR) - Výroba v slovenských pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť až na dvojnásobok. 

Prevádzky totiž aktuálne využívajú svoje kapacity len na 51 %. Vyplýva to zo štatistík domácich pekární na základe údajov od 
Štatistického úradu SR. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"Ak totiž vychádzame z predpokladu, že jeden človek skonzumuje ročne asi 80 kilogramov čerstvého chleba či pečiva, pri plnom 
využití kapacít by pekárne dokázali zásobiť 4 milióny ludí," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
V čase hrozieb je podla nej nutné posilňovanie sebestačnosti. Na takýto krok by však bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci 
celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na základe zvýšených výrobných nákladov.  
"Všetko má v rukách domáci spotrebitel, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No práve udalosti posledných týždňov nám 
naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. Ohlad na domáce výrobky je dôležitý, 
pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto dňoch sme svedkami prudkého nárastu 
záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život si však uvedomujeme až v časoch, keď 
je ohrozené zdravie občanov," podčiarkla Lopúchová.  
Napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále dominuje, jeho spotreba podla pekárov postupne klesá. Naopak, spotreba 
trvanlivého pečiva rastie. "Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s 
priemernou rentabilitou viac ako 9 % za sledované obdobie rokov 2013 až 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej  
automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom svedčí aj ročná produktivita práce na jedného 
pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80.000 eur," doplnila Lopúchová.  
Poznamenala, že v roku 2018 sa podla štatistických ukazovatelov vyrobilo 39.400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45.600 ton, 
teda prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sa využívajú na 86 %. Zväz pekárov zároveň upozornil, že ročná produktivita práce v 
rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola v priemere 37.000 eur na pracovníka. "Výroba čerstvého 
pečiva je o ludskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom nízkej rentability pekární. Kým v segmente čerstvých 
výrobkov dnes pracuje 8200 ludí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2100 ludí," dodala Lopúchová.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podla premiéra Petra  
Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže 
využiť. Niektoré rozhodnutia sa podla neho budú riešiť príkazmi a nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý 
byrokratický priebeh.  
 
 
jal sum em tur 

 

  

 

SPPK: Vyzýva ludí, aby nepanikárili, nie je dôvod robiť si velké 
zásoby potravín  

Dátum: 12.03.2020 

Zdroj: Tasr  

Strana:  

Originál:  

 

Bratislava 12. marca (TASR) - Slovenská polnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebitelov, aby zbytočne v 

obchodoch nepanikárili. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu 
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pre nový koronavírus.  
"Podla nás nie je dôvod robiť si velké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré výrobné 
segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekolkými dňami prispôsobili aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o dvoch výrobných 
segmentoch o pekárenskom a mlynskom segmente," spresnila.  
Poznamenala, že podla pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž 
základná potravina a spotrebitel ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená novým koronavírusom naozaj 
spôsobila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je. "Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom 
náraste," podčiarkla. Niektorí mlynári reagovali podla Holéciovej na zvýšený dopyt po slovenských múkach tak, že zvýšili výrobu a 
posilnili pracovné zmeny. V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus 
'nabehli' na štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu. "Podla Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý je členom SPPK, keby zákazník nakupoval výlučne slovenskú produkciu, tak by sme mohli 
byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská polnohospodárska a potravinárska komora preto naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v 
obchodoch rozhodovali najmä podla krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny," zdôraznila. "Podla nášho názoru sa práve v 
týchto dňoch naplno potvrdzuje, aký podstatný význam má vysoká potravinová sebestačnosť krajiny. Aj preto je dvojnásobné 
opodstatnený apel našich potravinárov, aby sa zvýšila pozornosť štátu práve na spracovatelský potravinársky priemysel a 
adekvátne tomu sa zvýšila aj jeho podpora z národných zdrojov," dodala hovorkyňa SPPK.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podla premiéra Petra  
Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže 
využiť. Niektoré rozhodnutia sa podla neho budú riešiť príkazmi a nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý 
byrokratický priebeh.  
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SITA  

Niektorí slovenskí mlynári reagovali na zvýšený dopyt po slovenských múkach z dôvodu koronavírusu tak, že zvýšili výrobu a 

posilnili pracovné zmeny.  
 
"V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus nabehli na štvorzmennú 
prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.  
Podľa SPPK je pravdou, že niektorí slovenskí potravinári v tomto období pociťujú zvýšený záujem o domáce výrobky, či už čerstvé 
alebo trvanlivé. "Hovoríme najmä o dvoch výrobných segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente. Podľa pekárov vždy, 
keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do 
zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo 
trvanlivom pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať," 
ozrejmila Holéciová.  
Situácia ohľadom nákazy a zvýšeného dopytu po výrobkoch sa však podľa SPPK netýka každého jedného potravinárskeho 
segmentu. "Napríklad slovenskí cukrovarníci nezaznamenali zvýšený dopyt spotrebiteľov po cukre tak, ako je to v prípade múky, 
chleba a pečiva. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (zväz je členom SPPK), keby zákazník nakupoval 
výlučne slovenskú produ 
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SITA Zdroj: SITA  

Niektorí slovenskí mlynári reagovali na zvýšený dopyt po slovenských múkach z dôvodu koronavírusu tak, že zvýšili výrobu a 
posilnili pracovné zmeny.  
 
„V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus nabehli na štvorzmennú 
prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.  
Pekári stíhajú zásobovať obchody  
Podľa SPPK je pravdou, že niektorí slovenskí potravinári v tomto období pociťujú zvýšený záujem o domáce výrobky, či už čerstvé 
alebo trvanlivé.  
„Hovoríme najmä o dvoch výrobných segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente. Podľa pekárov vždy, keď je na trhu 
kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby 
nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom 
pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať,“ ozrejmila 
Holéciová.  
Zvýšený dopyt po cukre nie je  
Situácia ohľadom nákazy a zvýšeného dopytu po výrobkoch sa však podľa SPPK netýka každého jedného potravinárskeho 
segmentu.  
„Napríklad slovenskí cukrovarníci nezaznamenali zvýšený dopyt spotrebiteľov po cukre tak, ako je to v prípade múky, chleba a 
pečiva. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (zväz je členom SPPK), keby zákazník nakupoval výlučne 
slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. SPPK preto naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v 
obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny,“ dodala Holéciová.  
Zdieľať  
Viac k osobe  
Jana Holéciová  
 
Foto: ilustračné, www.thinkstockphotos.com 
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Niektorí slovenskí mlynári reagovali na zvýšený dopyt po slovenských múkach z dôvodu koronavírusu tak, že zvýšili výrobu a 

posilnili pracovné zmeny.  
 
“ V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus nabehli na štvorzmennú 
prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu, ” uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.  
Podľa SPPK je pravdou, že niektorí slovenskí potravinári v tomto období pociťujú zvýšený záujem o domáce výrobky, či už čerstvé 
alebo trvanlivé. “ Hovoríme najmä o dvoch výrobných segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente. Podľa pekárov vždy, 
keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do 
zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo 
trvanlivom pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať, ” 
ozrejmila Holéciová.  
Situácia ohľadom nákazy a zvýšeného dopytu po výrobkoch sa však podľa SPPK netýka každého jedného potravinárskeho 
segmentu. “ Napríklad slovenskí cukrovarníci nezaznamenali zvýšený dopyt spotrebiteľov po cukre tak, ako je to v prípade múky, 
chleba a pečiva. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (zväz je členom SPPK), keby zákazník nakupoval 
výlučne slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. SPPK preto naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v 
obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny, “ dodala Holéciová.  
— SITA  
Našli ste chybu? Napíšte nám na ks.skinned@aickader 
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V tomto období pociťujú zvýšený záujem o domáce výrobky, či už čerstvé alebo trvanlivé.  

 
Niektorí slovenskí mlynári reagovali na zvýšený dopyt po slovenských múkach z dôvodu koronavírusu tak, že zvýšili výrobu a 
posilnili pracovné zmeny. "V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus 
nabehli na štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa 
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.  
Podľa SPPK je pravdou, že niektorí slovenskí potravinári v tomto období pociťujú zvýšený záujem o domáce výrobky, či už čerstvé 
alebo trvanlivé. "Hovoríme najmä o dvoch výrobných segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente. Podľa pekárov vždy, 
keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do 
zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo 
trvanlivom pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať," 
ozrejmila Holéciová.  
Situácia ohľadom nákazy a zvýšeného dopytu po výrobkoch sa však podľa SPPK netýka každého jedného potravinárskeho 
segmentu. "Napríklad slovenskí cukrovarníci nezaznamenali zvýšený dopyt spotrebiteľov po cukre tak, ako je to v prípade múky, 
chleba a pečiva. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (zväz je členom SPPK), keby zákazník nakupoval 
výlučne slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. SPPK preto naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v 
obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny,“ dodala Holéciová. 
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Heureka Evolution  

Bratislava 12. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay) Niektorí slovenskí mlynári reagovali na zvýšený dopyt po slovenských múkach 
z dôvodu  
 
koronavírusu tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné zmeny. „V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v 
týchto dňoch práve pre koronavírus nabehli na štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu,“ 
uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová  
Ilustračné foto  
Podľa SPPK je pravdou, že niektorí slovenskí potravinári v tomto období pociťujú zvýšený záujem o domáce výrobky, či už čerstvé 
alebo trvanlivé. „Hovoríme najmä o dvoch výrobných segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente. Podľa pekárov vždy, 
keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do 
zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo 
trvanlivom pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať,“ 
ozrejmila Holéciová.  
Situácia ohľadom nákazy a zvýšeného dopytu po výrobkoch sa však podľa SPPK netýka každého jedného potravinárskeho 
segmentu. „Napríklad slovenskí cukrovarníci nezaznamenali zvýšený dopyt spotrebiteľov po cukre tak, ako je to v prípade múky, 
chleba a pečiva. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (zväz je členom SPPK), keby zákazník nakupoval 
výlučne slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. SPPK preto naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v 
obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny,“ dodala Holéciová.  
Nahlásiť chybu v článku  
Varovanie 
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Niektorí slovenskí mlynári reagovali na zvýšený dopyt po slovenských múkach z dôvodu koronavírusu tak, že zvýšili výrobu a 

posilnili pracovné zmeny. „V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus 
nabehli na štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa 
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová  
 
Podľa SPPK je pravdou, že niektorí slovenskí potravinári v tomto období pociťujú zvýšený záujem o domáce výrobky, či už čerstvé 
alebo trvanlivé. „Hovoríme najmä o dvoch výrobných segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente. Podľa pekárov vždy, 
keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do 
zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo 
trvanlivom pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať,“ 
ozrejmila Holéciová.  
Výroba čerstvého pečiva na Slovensku by sa mohla bez väčších problémov zvýšiť na dvojnásobok. Vychádza to zo štatistík 
slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich pekárenských spoločností pri výrobe čerstvého pečiva 
využívané len na 51 percent. „Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne približne 80 
kilogramov čerstvých pekárenských výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer 4 milióny 
obyvateľov,“ povedala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Podľa posledných 
kompletných štatistických ukazovateľov sa totiž v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom 
kapacita pekární je aktuálne až 288 100 ton.  
„Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto 
dňoch sme svedkami prudkého nárastu záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život 
si však uvedomujeme až v časoch, keď je ohrozené zdravie občanov,“ doplnila Tatiana Lopúchová.  
Situácia ohľadom nákazy a zvýšeného dopytu po výrobkoch sa však podľa SPPK netýka každého jedného potravinárskeho 
segmentu. „Napríklad slovenskí cukrovarníci nezaznamenali zvýšený dopyt spotrebiteľov po cukre tak, ako je to v prípade múky, 
chleba a pečiva. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (zväz je členom SPPK), keby zákazník nakupoval 
výlučne slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. SPPK preto naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v 
obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny,“ dodala Holéciová. 
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Global24 s.r.o.  

Bratislava 12. marca (TASR) - Výroba v slovenských pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť až na dvojnásobok.  
 
Prevádzky totiž aktuálne využívajú svoje kapacity len na 51 %. Vyplýva to zo štatistík domácich pekární na základe údajov od 
Štatistického úradu SR. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"Ak totiž vychádzame z predpokladu, že jeden človek skonzumuje ročne asi 80 kilogramov čerstvého chleba či pečiva, pri plnom 
využití kapacít by pekárne dokázali zásobiť 4 milióny ľudí," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
V čase hrozieb je podľa nej nutné posilňovanie sebestačnosti. Na takýto krok by však bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci 
celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na základe zvýšených výrobných nákladov.  
"Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No práve udalosti posledných týždňov nám 
naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, 
pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto dňoch sme svedkami prudkého nárastu 
záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život si však uvedomujeme až v časoch, keď 
je ohrozené zdravie občanov," podčiarkla Lopúchová.  
Napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále dominuje, jeho spotreba podľa pekárov postupne klesá. Naopak, spotreba 
trvanlivého pečiva rastie. "Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s 
priemernou rentabilitou viac ako 9 % za sledované obdobie rokov 2013 až 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej 
automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom svedčí aj ročná produktivita práce na jedného 
pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80.000 eur," doplnila Lopúchová.  
Poznamenala, že v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39.400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45.600 ton, 
teda prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sa využívajú na 86 %.  
Zväz pekárov zároveň upozornil, že ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola 
v priemere 37.000 eur na pracovníka. "Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom 
nízkej rentability pekární. Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2100 
ľudí," dodala Lopúchová.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej 
situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a 
nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh.  
jal sum em tur  
Zdroj: TASR 
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V roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39.400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45.600 ton, teda prevádzky na 

výrobu trvanlivého pečiva sa využívajú na 86 %.  
 
Bratislava 12. marca (TASR) - Výroba v slovenských pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť až na dvojnásobok. 
Prevádzky totiž aktuálne využívajú svoje kapacity len na 51 %. Vyplýva to zo štatistík domácich pekární na základe údajov od 
Štatistického úradu SR. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"Ak totiž vychádzame z predpokladu, že jeden človek skonzumuje ročne asi 80 kilogramov čerstvého chleba či pečiva, pri plnom 
využití kapacít by pekárne dokázali zásobiť 4 milióny ľudí," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
V čase hrozieb je podľa nej nutné posilňovanie sebestačnosti. Na takýto krok by však bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci 
celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na základe zvýšených výrobných nákladov.  
"Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No práve udalosti posledných týždňov nám 
naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, 
pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto dňoch sme svedkami prudkého nárastu 
záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život si však uvedomujeme až v časoch, keď 
je ohrozené zdravie občanov," podčiarkla Lopúchová.  
Napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále dominuje, jeho spotreba podľa pekárov postupne klesá. Naopak, spotreba 
trvanlivého pečiva rastie. "Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s 
priemernou rentabilitou viac ako 9 % za sledované obdobie rokov 2013 až 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej 
automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom svedčí aj ročná produktivita práce na jedného 
pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80.000 eur," doplnila Lopúchová.  
Poznamenala, že v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39.400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45.600 ton, 
teda prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sa využívajú na 86 %.  
Zväz pekárov zároveň upozornil, že ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola 
v priemere 37.000 eur na pracovníka. "Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom 
nízkej rentability pekární. Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2100 
ľudí," dodala Lopúchová.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej 
situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a 
nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh. 
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Sulky Econov  

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov, aby zbytočne v obchodoch nepanikárili. Uviedla 
to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre nový koronavírus.  
 
„Podľa nás nie je dôvod robiť si veľké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, niektoré výrobné 
segmenty zvýšenému dopytu totiž už pred niekoľkými dňami prispôsobili aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o dvoch výrobných 
segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente,“ spresnila.  
Poznamenala, že podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž 
základná potravina a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená novým koronavírusom naozaj 
spôsobila, že nárast, či už po čerstvom alebo trvanlivom pečive, je.  
„Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom náraste,“ podčiarkla.  
Niektorí mlynári reagovali podľa Holéciovej na zvýšený dopyt po slovenských múkach tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné 
zmeny. V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus ‚nabehli‘na 
štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu.  
 
Naplno sa potvrdzuje, aký význam má potravinová sebestačnosť  
„Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý je členom SPPK, keby zákazník nakupoval výlučne 
slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto 
naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny,“ 
zdôraznila.  
„Podľa nášho názoru sa práve v týchto dňoch naplno potvrdzuje, aký podstatný význam má vysoká potravinová sebestačnosť 
krajiny. Aj preto je dvojnásobné opodstatnený apel našich potravinárov, aby sa zvýšila pozornosť štátu práve na spracovateľský 
potravinársky priemysel a adekvátne tomu sa zvýšila aj jeho podpora z národných zdrojov,“ dodala hovorkyňa SPPK.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej 
situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a 
nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh.  
Autor článku: TASR  
Zdroj obrázku: TASR - Pracovníčky cestovinárne MPC Cessi 
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Bratislava 12. marca (TASR) - Výroba v slovenských pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť až na dvojnásobok.  

 
Prevádzky totiž aktuálne využívajú svoje kapacity len na 51 %. Vyplýva to zo štatistík domácich pekární na základe údajov od 
Štatistického úradu SR. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"Ak totiž vychádzame z predpokladu, že jeden človek skonzumuje ročne asi 80 kilogramov čerstvého chleba či pečiva, pri plnom 
využití kapacít by pekárne dokázali zásobiť 4 milióny ľudí," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
V čase hrozieb je podľa nej nutné posilňovanie sebestačnosti. Na takýto krok by však bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci 
celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na základe zvýšených výrobných nákladov.  
"Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No práve udalosti posledných týždňov nám 
naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, 
pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto dňoch sme svedkami prudkého nárastu 
záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život si však uvedomujeme až v časoch, keď 
je ohrozené zdravie občanov,"  
podčiarkla Lopúchová.  
Napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále dominuje, jeho spotreba podľa pekárov postupne klesá. Naopak, spotreba 
trvanlivého pečiva rastie. "Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s 
priemernou rentabilitou viac ako 9 % za sledované obdobie rokov 2013 až 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej 
automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom svedčí aj ročná produktivita práce na jedného 
pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80.000 eur," doplnila Lopúchová.  
Poznamenala, že v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39.400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45.600 ton, 
teda prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sa využívajú na 86 %.  
Zväz pekárov zároveň upozornil, že ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola 
v priemere 37.000 eur na pracovníka. "Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom 
nízkej rentability pekární. Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2100 
ľudí," dodala Lopúchová.  
Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. 
Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej 
situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a 
nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh. 

 
  

 

https://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/135572/Výroba%20v%20pekárňach%20by%20sa%20mohla%20v%20prípade%20hrozieb%20zvýšiť%20na%20dvojnásobok/
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Slovenské pekárne sa využívajú len na polovicu. Počas krízy 
dokážeme byť sebestační  

Dátum: 13.03.2020 

Zdroj: tovarapredaj.sk  
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Udalosti posledných týždňov naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť bežné fungovanie. V prípade krízy či 

uzavretia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. Slovenské pekárne sa dnes využívajú len na polovicu, výrobná 
kapacita sa však v prípade potreby môže zvýšiť na dvojnásobok, na čo upozorňuje Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
 
Výroba čerstvého pečiva na Slovensku by sa mohla bez väčších problémov zvýšiť na dvojnásobok. Vychádza to zo štatistík 
slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich pekárenských spoločností pri výrobe čerstvého pečiva 
využívané len na 51 %. „Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne približne 80 kilogramov 
čerstvých pekárenských výrobkov, pri stopercentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer štyri milióny 
obyvateľov,“ tvrdí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podľa posledných 
kompletných štatistických ukazovateľov sa totiž v v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 ton čerstvého pekárenského sortimentu, 
pričom kapacita pekární je aktuálne 288 100 ton.  
 
Prudký nárast záujmu o múku či cestoviny  
Na posilnenie výroby by bolo podľa slov Tatiany Lopúchovej potrebné prijať stovky zamestnancov v rámci celého Slovenska a 
upraviť výrobné procesy na základe zvýšených výrobných nákladov. „Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, 
po akom tovare siahne. Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť 
nevyhnutnosťou. V týchto dňoch sme svedkami prudkého nárastu záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. 
Ich dôležitosť pre náš život si však uvedomujeme až v časoch, kedy je ohrozené zdravie občanov,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová a 
zároveň upozorňuje na to, že potravinovú sebestačnosť krajiny zvýšime len tým, že budeme podporovať slovenských výrobcov 
kúpou domácich produktov.  
 
Zákazníci preferujú nákup trvanlivého pečiva  
Pekári taktiež v tejto súvislosti upozorňujú na fakt, že síce výroba čerstvého chleba a pečiva stále dominuje, jeho spotreba postupne 
klesá. Naopak, spotreba trvanlivého pečiva rastie. Len pre porovnanie, v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39 
400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45 600 ton. Čiže prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sú v tomto smere využité na 86 %. 
Zväz pekárov zároveň upozorňuje, že ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov 
bola v priemere 37-tisíc eur na jedného pracovníka. „Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet 
zamestnancov je zdrojom nízkej rentability pekární. Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8 200 ľudí, v segmente 
trvanlivého pečiva je to 2 100 ľudí,“ pripomína Tatiana Lopúchová a apeluje na zvýšenie spotreby čerstvých pekárenských výrobkov, 
ktoré majú priaznivé účinky na ľudský organizmus. 

 
  

 

https://www.tovarapredaj.sk/2020/03/13/slovenske-pekarne-sa-vyuzivaju-len-na-polovicu-pocas-krizy-dokazeme-byt-sebestacni/
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Michal Šimonek  

Všetky informácie o koronavíruse COVID-19 na jednom mieste pre lepší prehľad a sumár doteraz zverejnených informácií na 
Slovensku a v meste Nitra.  
 
16. marec 2020  
- Niekoľko dní sledujeme na internete viaceré nepotvrdené informácie či už pravdivé, alebo nie. Zverejňujeme len tie overené.  
- Doteraz sme do redakcie nedostali žiadne oficiálne informácie od FN Nitra či Úrad regionálneho zdravotníctva SR a Úrad 
regionálneho zdravotníctva v Nitre.  
- Na internete sa šíria informácie o infikovanom bezdomovcovi. Muž B.K. podľa polície nie je bezdomovcom a prišiel z Nemecka 
ešte pred zavedením karantény. Podľa našich informácií sa pohyboval 14.3. na moste na železničnej stanici, privolaná hliadka 
musela ísť na infekčné a mala by byť v karanténe nakoľko doteraz nie sú známe výsledky. Koronavírus bol u muža potvrdený 15.3. 
Bol vyšetrený na infekčnom oddelení a má domácu karanténu u rodičov v Zlatých Moraviach.  
- Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré bolo naplánované na budúci štvrtok, sa pre epidémiu koronavírusu 
neuskutoční.  
Rovnako sa na základe rozhodnutia vedenia mesta neuskutočnia ani rokovania výborov mestských častí či komisií mestského 
zastupiteľstva.  
Ide o mimoriadne prijaté opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu. V platnosti budú až do odvolania.  
- Odosielame ďalší email so žiadosťou o bližšie informácie ohľadom 3 infikovaných v Nitre a to do FN Nitra a na Úrad regionálneho 
zdravotníctva v Nitre.  
15. marec 2020  
V Nitre potvrdené prvé 3 prípady nákazy koronavírusom, pacienti sú v domácej liečbe  
V Nitre dnes potvrdili prvé 3 prípady nákazy koronavírusom COVID-19. Ide o mužov vo veku od 30 do 40 rokov. Všetci sú v 
domácej liečbe. Podľa našich informácií má jeden pracovať v Rakúsku, jeden v Nitre. O treťom prípade nevieme.  
Nie je nám zatiaľ známe ani kde sa mohli nakaziť vírusom. Tieto 3 osoby sa údajne nepoznajú.  
Toto sú zatiaľ prvotné informácie, správu budeme aktualizovať. Informácie priniesol portál Nitralive ako prvé médium.  
- odosielame email na Úrad verejného zdravotníctva s otázkami ohľadom prvých infikovaných v Nitre.  
Mestský park na Sihoti zatiaľ neuzavreli, mesto pripravilo zábrany  
Mestský park v Nitre na Sihoti zatiaľ zostáva otvorený. Je však predpoklad, že príde k jeho uzatvoreniu. Pracovníkov Strediska 
mestských služieb Nitra sme zastihli ako pripravujú zábrany na vstupoch do parku. Zákaz zatiaľ teda neplatí.  
Opáskované sú však detské ihriská, ktoré mesto uzatvorilo.  
V súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou prijímame ďalšie opatrenia s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu. Tentokrát ide o 
MHD. Chceme maximalizovať bezpečnosť prepravy pre našich cestujúcich a bezpečnosť pracovného prostredia pre šoférov.  
1.) Od cestujúcich vyžadujeme, aby do autobusov vstupovali chránení rúškom, šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou.  
2.) Od utorka 17. 3. 2020 bude počas pracovných dní jazdiť MHD ako v sobotu. (doteraz jazdila ako cez prázdniny).  
3.) Chceme predchádzať zvýšenej koncentrácii cestujúcich, preto budú na viacerých linkách vypravované kĺbové autobusy.  
Mesto Nitra do odvolania zatvára detské ihriská vo svojej správe  
Mesto Nitra dnes (15.3.2020) až do odvolania zatvára detské ihriská, ktoré má vo svojej správe.  
Nitra v súvislosti s koronavírusom zatvára mestský úrad, ruší svadby, obmedzuje pohreby  
Nitra prijíma ďalšie opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Doteraz platné opatrenia nájdete v tomto článku  
Mestský úrad bude od 13. marca až do odvolania zatvorený. Rušia sa svadby, obmedzenia platia aj pre pohreby.  
Po tom, čo mesto v súvislosti s epidémiou koronavírusu rozhodlo o dočasnom zavretí všetkých mestských škôl, škôlok a detských 
jaslí, prijíma samospráva aj ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu obyvateľov. Opatrenia mesta Nitra:  
? Zatvárame mestský úrad, vrátane podateľne, pokladne a klientskeho centra. Zamestnanci však budú v práci, zastihnete ich na 
telefónnych kontaktoch a mailoch ako v bežné pracovné dni.  
? Do priestorov úradu pustíme klientov len kvôli zákonným dôvodom a aj to len po telefonickej konzultácii. Tlačivá môžu odovzdávať 
do špeciálne zriadenej schránky.  
? Od budúceho týždňa rušíme aj všetky svadby na MsÚ.  
? Pohrebné obrady v obradných miestnostiach budú obmedzené na maximálne 15 ľudí. Vonku počet smútočných hostí obmedziť 
nedokážeme.  
? Turistické informačné centrum je k dispozícii na obvyklých telefonických kontaktoch a mailoch.  
Do platnosti vstupujú opatrenia od zajtra a platné sú až do odvolania.  
Opatrenia prijímame aj v hromadnej doprave.  
V súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky, na základe skúseností z iných porovnateľných dopravných 
prevádzok pristupujeme od piatku 13. marca 2020 k nasledujúcim preventívnym opatreniam, ktorých cieľom je spomaliť šírenie 
koronavírusu:  

https://nitralive.sk/spravy/66174-koronavirus-v-nitre-vsetky-informacie-priebezne-na-jednom-mieste
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? Vodiči autobusov zastavia na každej zastávke automaticky, cestujúci dočasne nemusia pre signalizáciu výstupu stláčať tlačidlo.  
? Vodiči autobusov otvoria dvere na každej zastávke automaticky, cestujúci dočasne nemusia na otvorenie dverí stláčať tlačidlo.  
? Po každom príchode autobusu na konečnú zastávku, ak to čas medzi spojmi dovolí, vodiči autobusov dôkladne vyvetrajú vozidlo 
otvorením všetkých dverí minimálne na 3 minúty.  
? Na úrovni prednej nápravy bude páskou znemožnený prístup cestujúcich do prednej časti vozidla. Nástup a výstup z vozidla 
prednými dverami nebude možný.  
? Pozastavuje sa predaj cestovných lístkov vodičmi autobusu. Cestujúcim sa odporúča využívať platbu čipovou kartou alebo si 
zakúpiť SMS lístok.  
? V celej sieti MHD Nitra sa do odvolania počas pracovných dní zavádza premávka podľa prázdninových cestovných poriadkov 
(stredný stĺpec na výveske).  
Za všetky komplikácie spôsobené týmito obmedzeniami sa vopred veľmi ospravedlňujeme. Sme však všetci na jednej lodi a 
momentálne ide o zdravie a životy nás všetkých.  
Všetky podstatné informácie postupne pridáva mesto Nitra na web mesta http://www.nitra.sk do sekcie „koronavírus“. Nájdete tu aj 
kontakty na všetky odbory mestského úradu.  
Koronavírus: štát zatvorí všetky školy, letiská, diskotéky, obmedzí prevádzku nákupných centier  
Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu tvrdé preventívne opatrenia. Od 6:00 hod. ráno dnes navyše platí mimoriadna 
situácia, o ktorej rozhodla vláda 11. marca.  
Opatrenia sú nasledovné:  
Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov)  
Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk  
Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania  
Povinná 14-dňová karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia zo všetkých krajín  
Zatvorenie škôl a školských zariadení od pondelka 16.3.2020  
Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení  
Obmedzená prevádzka obchodných centier počnúc víkendom (otvorené len potraviny, lieky a drogériu)  
Zatvorené budú zábavné podniky, diskotéky, aquaparky a rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier. Reštaurácie a hotely 
zostanú otvorené Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime  
Informácie priniesol ako prvý web Bratislavského samosprávneho kraja.  
Slovenské pekárne sa využívajú len na polovicu. V prípade rozšírenia hrozieb tak dokážeme byť sebestační  
Výroba čerstvého pečiva na Slovensku by sa mohla bez väčších problémov zvýšiť na dvojnásobok. Vychádza to zo štatistík 
slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich pekárenských spoločností pri výrobe čerstvého pečiva 
využívané len na 51 percent. „Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne približne 80 
kilogramov čerstvých pekárenských výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer 4 milióny 
obyvateľov,“ tvrdí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podľa posledných 
kompletných štatistických ukazovateľov sa totiž v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom 
kapacita pekární je aktuálne až 288 100 ton.  
V čase hrozieb je nutné posilňovanie sebestačnosti  
Na takýto krok by však podľa nej bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na 
základe zvýšených výrobných nákladov. „Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No 
práve udalosti posledných týždňov nám naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. 
Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto 
dňoch sme svedkami prudkého nárastu záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život 
si však uvedomujeme až v časoch, kedy je ohrozené zdravie občanov,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, ktorá zastupuje drvivú 
väčšinu pekárov, cukrárov a cestovinárov na Slovensku, a zároveň upozorňuje na to, že potravinovú sebestačnosť krajiny zvýšime 
len tým, že budeme podporovať slovenských výrobcov kúpou domácich produktov.  
Trvanlivé vs. čerstvé  
Pekári taktiež v tejto súvislosti upozorňujú na ďalší dôležitý fakt. Aj napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále 
dominuje, jeho spotreba postupne klesá. Naopak, spotreba trvanlivého pečiva rastie. „Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je 
v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s priemernou rentabilitou viac ako 9 percent za sledované obdobie rokov 2013 
– 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom 
svedčí aj ročná produktivita práce na jedného pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80-tisíc eur,“ 
uvádza Tatiana Lopúchová, predsedkyňa zväzu pekárov s tým, že v posledných piatich rokoch tu dokonca narástla produktivita 
práce na jedného človeka o 11 percent.  
Len pre porovnanie, v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39 400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45 600 
ton. Čiže prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sú v tomto smere využité na 86 percent. Zväz pekárov zároveň upozorňuje, že 
ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola v priemere 37-tisíc eur na jedného 
pracovníka. „Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom nízkej rentability pekární. 
Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8 200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2 100 ľudí,“ pripomína Tatiana 
Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, pričom apeluje na zvýšenie spotreby čerstvých pekárenských 
výrobkov, ktoré majú priaznivé účinky na ľudský organizmus.  
11. marec 2020  
Koronavírus: materské a základné školy v Nitre zatvorené od 12. do 16. marca  
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Na základe rozhodnutia krízového štábu a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pristúpilo mesto Nitra k 
uzatvoreniu všetkých materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra a to od zajtra, štvrtka 12. marca 2020 
do pondelka 16. marca 2020 vrátane (s možnosťou predĺženia podľa pokynov hl. hygienika).  
Platná legislatíva Slovenskej republiky hovorí, že mesto môže udeliť voľno na základných školách v trvaní najviac 5 dní počas 
celého školského roka. O predĺžení uzatvorenia základných škôl po pondelku 16. marca vás budeme včas informovať. Očakávame 
však v tomto smere včasné rozhodnutie hlavného hygienika a ústredného krízového štábu, ktoré bude platné plošne pre celú 
Slovenskú republiku.  
10. marec 2020  
Divadlo Andreja Bagara zrušilo predstavenia, Staré divadlo Karola Spišáka odvysiela premiéru inscenácie online  
Kiná v Nitre zrušili premietanie od 10. do 23. marca 2020  
Nitrianske kiná Mlyny Cinemas a Cinemax v ZOC MAX zrušili premietanie filmov od 10. do 23. marca 2020 na základe rozhodnutia 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  
Mlyny na svojej webstránke informujú, že za vstupenky zakúpené cez internet na predstavenia budú peniaze automaticky vrátené 
na účet. V prípade zakúpenia vstupeniek priamo v kine je potrebné prísť so vstupenkami do pokladne kina od 24.3.2020.  
Stredné školy v pôsobnosti NSK zostávajú otvorené + usmernenia krajského lekára  
Na základe aktualizácie a usmernenia hlavného hygienika SR a konzultácie s regionálnym hygienikom RÚVZ V Nitre navrhuje lekár 
NSK k pondelku 9.3. 2020 nasledovné opatrenia:  
1. Zdravotníctvo: Zákaz návštev v ústavných zdravotníckych zariadeniach dňom 9.3.2020 až do odvolania. Zároveň zostávajú v 
platnosti zvýšené profylaktické opatrenia (rúška, respirátory, zvýšený hygienický štandard a pod.). Pre zdravotné strediská, 
polikliniky, jednodňové chirurgie, NZZ primárneho kontaktu, zubné ambulancie, gynekologické ambulancie a ostatné špecializované 
ambulancie platí častejšia dezinfekcia verejných priestorov (čakárne, toalety), nosenie ochranných prostriedkov.  
2. Domovy sociálnych služieb: Zákaz návštev dňom 9.3.2020 až do odvolania, na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR. Je 
potrebná častejšia dezinfekcia priestorov, chodieb , spoločenských miestností a toaliet, nosenie ochranných prostriedkov.  
3. Školstvo: - Vzhľadom k aktuálnej situácii v NSK, kde do 9.3.2020 nebol zistený ani jeden pozitívny prípad na koronavírus, 
karanténne voľno v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK nie je nutné. K tomuto kroku NSK pristúpi v momente, keď bude 
upozornený RÚVZ o prípadných zmenách (podľa dohovoru). V školách je potrebné zvýšiť dezinfekciu všetkých priestorov (chodby, 
učebne, toalety). Je potrebné prísne monitorovať všetkých pracovníkov, žiakov a študentov podozrivých z kontaktu s osobami s 
koronavírusom (cestovateľská anamnéza a kontaktná anamnéza) a týmto nariadiť karanténnu izoláciu v spolupráci s obvodnými 
lekármi.  
4. Kultúra: Krajský lekár ODPORÚČA – obmedzenie, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (preloženie termínu konania), 
izoláciu podozrivých osôb, zvýšenú hygienu.  
5. Úrad NSK - bez zmien.  
Nitra prijíma mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu  
Po dnešnom rokovaní na MsÚ v Nitre a konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre primátor mesta Nitra s 
okamžitou platnosťou až do odvolania nariaďuje:  
? zrušiť všetky podujatia, ktoré organizuje mesto Nitra alebo organizuje inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra  
? zrušiť stretnutia seniorov v priestoroch, ktoré sú v majetku mesta Nitra  
? pozastaviť činnosť plavárne a sauny v Mestskom kúpeli  
? pozastaviť uzatváranie nových zmlúv na podujatia v priestoroch, ktoré sú v majetku Mesta Nitra  
? pozastaviť vydávanie povolení na verejné zhromaždenia  
? uzatvoriť denné stacionáre na Baničovej ulici  
? obmedziť prevádzku jedální Olympia a Baničova len na výdaj jedla  
? obmedziť dopravu detí z Orechovho dvora do škôl  
? uzatvoriť všetky kultúrne centrá a domy v pôsobnosti mesta Nitra pre verejné podujatia  
Koronavírus: Nitrianske univerzity UKF a SPU prerušujú výučbu od 9. do 22. marca  
Nitrianske univerzity od pondelka 9. marca 2020 obmedzujú výučbu. Oznam bol zverejnený na webových stránkach.  
UKF prerušuje výučbu od 9. marca 2020 od 12:00 hod. do nedele 22. marca 2020. Vzdelávanie sa bude uskutočňovať inými 
vhodnými metódami podľa pokynov dekanov fakúlt. Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby a praxí v zmluvných zariadeniach.  
SPU prerušuje výučbu od 9. marca 2020 od 13:00 hod. do 22. marca 2020 a to na všetkých stupňoch a formách štúdia (denná, 
externá). Rušia sa aj ostatné vzdelávacie aktivity – Kurzy celoživotného vzdelávania, Univerzita tretieho veku a pod. Vzdelávací 
proces bude prebiehať metódou samoštúdia podľa pokynov dekanov jednotlivých fakúlt.  
Obe školy odporúčajú študentom, aby odcestovali domov. Viac informácií nájdete na weboch univerzít.  
Veľtrh Nábytok a bývanie 2020 sa presúva na iný termín  
Vedenie agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. vydalo rozhodnutie o presune veľtrhu Nábytok a bývanie, ktorý sa mal konať v 
dňoch 10. - 15. marca 2020. Náhradný termín veľtrhu bude zverejnený po upokojení situácie v súvislosti so šírením vírusu Covid-19.  
Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre o zákaze konania výstavy nájdete pod článkom.  
K tomuto rozhodnutiu vedenie podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. viedlo niekoľko faktorov:  
• Dňa 6.3.2020 bol potvrdený prvý prípad Covid-19 v Slovenskej republike  
• Dňa 6.3.2020 predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý je aj poverený vedením ministerstva zdravotníctva vyhlásil na tlačovej 
konferencii odporúčanie pre obyvateľov nezúčastňovať sa podujatí kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí  
• Dňa 7.3.2020 boli potvrdené ďalšie 2 prípady Covid-19 v Slovenskej republike  
• Dňa 7.3.2020 sme obdržali oznámenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šírením vírusu Covid-19 
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zákaz usporiadať veľtrh v termíne 10.-15.3.2020  
Vedenie podniku vzhľadom na vzniknutú situáciu rozhodlo o presune veľtrhu. Sme nútení prijať toto preventívne opatrenie na 
zabezpečenie ochrany zdravia verejnosti. Nový termín konania veľtrhu bude oznámený podľa vývoja situácie.  
 
15:18 - Mesto zavádza opatrenia v MHD 12. marec 2020  
9. marec 2020  
7. marec 2020 
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Soňa JURIKOVÁ, moderátorka  
Mlynári a pekári zažívajú enormný nápor. Dopyt po múke a pečive sa v posledných dňoch niekoľkonásobne zvýšil. Mlyny melú aj v 
nedeľu a pekárne navýšili svoje kapacity na maximum. Výrobcovia ubezpečujú, že chleba i múky bude dostatok.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Mlyn v Pohronskom Ruskove pri Želiezovciach je najväčším výrobcom muky u nás. Aktuálne produkujú až o tretinu viac múky ako 
bežne. Riaditeľ spoločnosti Peter Močko hovorí, že najviac stúpol dopyt po kilový baleniach polohrubej múky.  
 
Peter MOČKO, riaditeľ Mlyn Pohronský Ruskov  
S niečím takýmto som sa vo svojej histórii ešte nestretol. Štandardný režim práce našej mlynskej a baliarenskej prevádzky bol, že 
sa pracovalo od pondelku od rána do soboty do rána. V súčasnosti už zhruba tri týždne pracujeme v režime nepretržitej prevádzky, 
tzn., že pracujeme 24 hodín aj soboty, aj nedele.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
V prevádzke zároveň platia špeciálne opatrenia. Vodiči nákladných áut, ktorí múku vozia do obchodov, nesmú v areáli mlyna 
vystúpiť z auta a dostať sa do kontaktu s pracovníkmi či so surovinou. Riaditeľom mlyna tvrdí, že nedostatok múky nehrozí.  
 
Peter MOČKO, riaditeľ Mlyn Pohronský Ruskov  
Máme, čo je veľmi dôležité, dostatok vstupnej suroviny, pšenice na niekoľko mesiacov. Máme aj obalový materiál. Múky je a bude 
dosť.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Rastie aj dopyt po chlebe a pečive. Záujem sa zvýšil o 20 a niekde až o 50 %. Hovorí majiteľ rovnomennej pekárne Juraj Oremus.  
 
Juraj OREMUS, majiteľ, Pekáreň Juraj Oremus  
Čo, tak začali narastať objednávky, začínal minulý týždeň v piatok, to bolo dosť také ozaj skutočne náročné, lebo tam v priebehu 
dňa vystúpili o 50 %. Problém to pre nás nie je, lebo kapacitne máme dostatočnú kapacitu.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Pekári tvrdia, že chleba i pečiva je dostatok. Ak by sa podľa predsedníčky Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
Tatiany Lopúchovej situácia v najbližších dňoch zhoršila, majú pripravený krízový plán.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Zatiaľ vlastne stíhajú pekári vyrábať podľa objednávok obchodníkov aj špeciálnejšie výrobky, či už sú koláče alebo nejaké špeciálne 
pečivo, ak by prišlo k nejakej krízovej situácii v jednotlivých pekárňach, samozrejme, by sa prečo iba na ten základný sortiment, čiže 
chlieb a pečivo.  
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Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Aj keď je surovín dosť, situáciu môže potenciálne skomplikovať nedostatok pracovníkov. Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 
však prízvukuje, že výroba chleba tým ohrozená nebude, keďže je v pekárňach do veľkej miery automatizovaná. Iveta Tanoczká, 
RTVS. 
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redaktor  
Mlynári a pekári zažívajú enormný nápor. Dopyt po múke a pečive sa v posledných dňoch niekoľkonásobne zvýšil. Mlyny melú aj v 
nedeľu, pekárne navýšili svoje kapacity na maximum. Výrobcovia ubezpečujú, že chleba i múky bude dostatok.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Mlyn v Pohronskom Ruskove pri Želiezovciach je najväčším výrobcom muky u nás. Aktuálne produkujú až o tretinu viac múky ako 
bežne. Riaditeľ spoločnosti Peter Močko hovorí, že najviac stúpol dopyt po kilový baleniach polohrubej múky.  
 
Peter MOČKO, riaditeľ Mlynu v Pohronskom Ruskove  
S niečím takýmto som sa vo svojej histórii ešte nestretol. Štandardný režim práce našej blízkej a baliarenskej prevádzke bol, že sa 
pracovalo od pondelku od rána do soboty do rána. V súčasnosti zhruba 3 týždne pracujeme v režime nepretržitej prevádzky, tzn., že 
pracujeme 24 hodín aj soboty aj nedele.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
V prevádzke zároveň platia špeciálne opatrenia. Vodiči nákladných áut, ktorí múku vozia do obchodov nesmú v areáli mlyna 
vystúpiť z auta a dostať sa do kontaktu s pracovníkmi či so surovinou. Riaditeľ mlyna tvrdí, že nedostatok múky nehrozí.  
 
Peter MOČKO, riaditeľ Mlynu v Pohronskom Ruskove  
Máme, čo je veľmi dôležité, dostatok vstupnej suroviny pšenice na niekoľko mesiacov. Máme aj obalový materiál. Múky je a bude 
dosť.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Rastie aj dopyt po chlebe a pečive. Záujem sa zvýšil o 20 a niekde až o 50 %. Hovorí majiteľ rovnomennej pekárne Juraj Oremus.  
 
Juraj OREMUS, majiteľ pekárne  
Čo tak začali narastať objednávky, začali minulý týždeň v piatok, to bolo dosť také skutočne náročné, lebo tam v priebehu dňa 
vystúpili o 50 %. Problém to pre nás nie je, lebo kapacitne máme dostatočnú kapacitu.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Pekári tvrdia, že chleba i pečiva je dostatok. Ak by sa podľa predsedníčky Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
Tatiany Lopúchovej situácia v najbližších dňoch zhoršila, majú pripravený krízový plán.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Zatiaľ vlastne stíhajú pekári vyrábať podľa objenávok obchodníkov aj špeciálnejšie výrobky, či už koláče alebo nejaké špeciálne 
pečivo. Ak by prišlo k nejakej krízovej situácii v jednotlivých pekárňach, samozrejme by sa prešlo iba na ten základný sortiment, čiže 
chlieb a pečivo.  
 
Lenka BODOVÁ, redaktorka  
Aj keď je surovín dosť, situáciu môže potenciálne skomplikovať nedostatok pracovníkov. Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 
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však prízvukuje, že výroba chleba tým ohrozená nebude, keďže v pekárňach do veľkej miery automatizovaná. Iveta Tanoczká, 
RTVS. 
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BRATISLAVA - Slovensko momentálne v súvislosti s koronavírusom eviduje 72 pozitívnych prípadov. Po pondelňajšom rokovaní 

ústredného krízového štábu to povedal premiér Peter Pellegrini. Podľa predsedu vlády doposiaľ prijaté opatrenia štátu ostávajú v 
platnosti, budú však mierne modifikované. Ústredný krízový štáb bude odporúčať vláde, aby na najbližšom rokovaní rozšírila stav 
núdze na celý segment zdravotníctva. Situáciu sledujeme ONLINE.  
 
na území Slovenska sa zatiaľ potvrdilo 72 prípadov nákazy, 5 prípadov hlásia v Rakúsku  
v pondelok potvrdili 11 prípadov, pochádzajú z Trnavy, Trenčína, Pezinku, Svidníka, Rožňavy, Košíc, Prešova, Liptovského 
Mikuláša a Sobraniec  
každý občan SR, ktorý sa bude vracať zo zahraničia, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, 
ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.  
vláda na Slovensku vyhlásila núdzový stav, ktorý sa bude týkať nemocníc  
každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur  
ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje, čo presne znamená domáca karanténa  
od 12. marca 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia  
Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?  
Všetko podstatné a dôležité v súvislosti s koronavírusom na Slovensku si prečítate aj na facebookovej stránke Koronavírus 
Slovensko 2020  
Aktuálne platia prísne opatrenia:  
Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).  
Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.  
Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.  
Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.  
Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.  
Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.  
Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú 
zatvorené.  
Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych 
vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.  
10:40 U jedenej rodiny dieťaťa zo škôlky v bratislavskom Ružinove sa potvrdila nákaza koronavírusom  
Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Martin Chren. "Bohužiaľ som sa dozvedel o prvej rodine dieťaťa z MŠ 
Palkovičova, ktorá bola celá (otec, mama, dieťa) pozitívne testovaná na koronavírus. Majú sa našťastie dobre, je to však prvý 
náznak toho, že sa choroba mohla rozšíriť aj mimo okruh našich zamestnancov," uviedol starosta Ružinova a zároveň informoval o 
niekoľkých negatívnych testoch na koronavírus u detí z MŠ Palkovičova.  
10:29 Trojica Prievidžaniek spustila aktivitu pod názvom Uši rúško susedovi  
Ochranné pomôcky v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu šije jedna z nich, ďalšie dve riešia logistiku. Rúška šijú i 
ďalšie tri dobrovoľníčky. Distribuovať ich budú najskôr najzraniteľnejším a aj tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s väčším počtom 
ľudí.  
Policajti neustále upozorňujú ľudí, aby v súvislosti s pandémiou rešpektovali mimoriadnu situáciu a nechodili na úrady. Ako uviedla 
polícia na sociálnej sieti, ľudia sú však nepoučiteľní a postupne sa zhromažďovali napríklad aj pred púchovským oddelením 
dokladov.  
Trojica Prievidžaniek spustila aktivitu pod názvom Uši rúško susedovi. Ochranné pomôcky v súvislosti s hrozbou šírenia nového 

https://www.topky.sk/cl/10/1869549/KORONAVIRUS-ONLINE-Slovensko-ma-72-pripadov--U-jedenej-rodiny-dietata-zo-skolky-potvrdili-nakazu


77/273 

koronavírusu šije jedna z nich, ďalšie dve riešia logistiku. Rúška šijú i ďalšie tri dobrovoľníčky. Distribuovať ich budú najskôr 
najzraniteľnejším a aj tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s väčším počtom ľudí.  
9:50 Slováci sa riadia odporúčaniami a vítajú preventívne opatrenia. Starší ľudia nevedia posúdiť stupeň ohrozenia, ukázal prieskum 
>>  
9:47 Banskobystrický kraj poskytne internáty pre zriadenie karanténnych centier  
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) poskytne štyri internáty v rôznych oblastiach kraja pre potreby ľudí, ktorí sa vracajú zo 
zahraničia a musia zostať v povinnej karanténe pre hrozbu šírenia koronavírusu. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie 
BBSK Lenka Štepáneková, prioritne sem budú umiestňovať rodinných príslušníkov zamestnancov zariadení sociálnych služieb, aby 
títo neboli v ohrození a bola zabezpečená bezproblémová prevádzka jednotlivých zariadení. Pri dostatočných kapacitách budú 
karanténne zóny dostupné aj pre širšiu verejnosť. V prípade potreby je kraj pripravený ich počet navýšiť.  
Krajská samospráva bude popri naliehavých prípadoch žiadať aj prioritné testovanie ľudí v karanténnych centrách na prítomnosť 
nového koronavírusu. „Využívať tiež bude súkromné testovacie laboratóriá, aby v prípade negatívnych výsledkov mohli ľudia opustiť 
karanténne centrum aj skôr ako po 14 dňoch, ak to po konzultácii s odborníkmi bude možné,“ doplnila vedúca.  
Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať spoločné spovede. Spovedať sa má 
prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou, a na tú treba dať priesvitnú zábranu. V súvislosti so šírením nového 
koronavírusu to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.  
Pri odbere vzoriek mobilným zariadením od pacienta podozrivého na ochorenie na koronavírus pomáhajú aj hasiči. Následne 
prebieha dezinfekcia.  
9:32 Slovenskí pekári a mlynári sú vyťažení  
V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu evidujú slovenskí pekári 40 - 50-percentný nárast dopytu po svojich 
výrobkoch. Zvýšený záujem pociťujú aj mlynári, ktorí už dnes hlásia, že majú málo ľudí na balenie múk. Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov zároveň navrhuje vláde zavedenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, a to v celom 
distribučnom reťazci - u výrobcov, dodávateľov i obchodníkov. “ Nechceme, aby sa táto situácia zneužívala ,” uviedla Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
9:23 Žilina vyzýva obyvateľov, aby prejavili spolupatričnosť so seniormi  
Mesto Žilina vyzýva obyvateľov, aby prejavili spolupatričnosť so seniormi, ktorí patria v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19 
k najviac ohrozeným skupinám. "V meste aktuálne žije viac ako 20.000 seniorov nad 60 rokov a starších. Mnohým z nich pomáha 
najbližšia rodina, no iným takáto pomoc chýba. Možno potrebujú pomôcť s nákupom, s liekmi, vybaviť neodkladnú záležitosť na 
úrade, alebo sa len potrebujú pozhovárať a upokojiť. Chcem v tejto situácii apelovať na všetkých Žilinčanov, ak poznáte vo svojom 
okolí, v susedstve takýchto starých ľudí, pomôžme si navzájom. Naše každodenné prejavy ľudskosti sú to, čo je naozaj 
povzbudzujúce. Napriek tomu, že nás čakajú ťažké dni," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Podotkol, že všeobecne sa 
odporúča pravidelná kontrola starých ľudí a susedov vo vyššom veku, najmä osamelo žijúcich.  
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) je nespokojný s tým, že ústredný krízový štáb v pondelok 
(16. 3.) nepristúpil na riešenie vyplácania sociálnych dávok prostredníctvom mobilnej pošty, ktorú spolu s neziskovými 
organizáciami navrhoval ako spôsob obmedzenia šírenia nákazy novým koronavírusom. "Riešenie, ktoré krízový štáb prijal, 
považujeme za neľudské a neviem sa s ním stotožniť," uviedol splnomocnenec na sociálnej sieti v súvislosti s tým, že na výplatu 
sociálnych dávok pre členov marginalizovaných rómskych komunít budú na poštách dohliadať bezpečnostné zložky, niekde i vojaci.  
Pred Klinikou infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch v Bratislave postavili 
špeciálny stan, v ktorom sa robia testy na nový koronavírus, Špeciálny stan má zabezpečiť, aby ľudia, ktorí by mohli byť podozriví 
na nový koronavírus, nevošli do nemocnice. Vypomáhajú aj vojaci.  
Ministerstvo vnútra (MV) zakúpilo milión kusov antibakteriálnych rúšok. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom 
registri zmlúv, celkové náklady na zabezpečenie rúšok vyčíslili na 2 520 000 eur aj s DPH. Rúška má do Ústredného skladu MV SR 
v Slovenskej Ľupči dodať spoločnosť Fintex s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi. „Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v 
čiastkových dodávkach do 30. júna 2020,“ uvádza sa v zmluve.  
8:45 Vytvorenie "červenej zóny" v nemocnici v Považskej Bystrici je prakticky nemožné, tvrdí riaditeľ  
Vytvorenie tzv. červenej zóny, ktorá by bola odčlenená od ostatných častí nemocnice, je v prípade Nemocnice s poliklinikou (NsP) v 
Považskej Bystrici prakticky nemožné. Povedal to riaditeľ nemocnice Igor Steiner. „Predstava je taká, že časť zdravotníckeho 
zariadenia má byť upravená tak, že budú oddelení infekční pacienti od neinfekčných. U nás je to riešiť veľmi ťažko, lebo my sme 
nemocnica, ktorá nemá technické usporiadanie v zmysle jedného vchodu, máme niekoľko desiatok vchodov, takže hľadáme 
alternatívy. Vyriešime to tak, že sa nebude dať pohybovať z jedného vchodu do druhého, čiže ten, kto vojde do detskej polikliniky, 
sa nedostane ďalej, rovnako to bude v poliklinike dospelých či ostatných pavilónoch. Tým zamedzíme presúvaniu ľudí a pacientov 
po celej nemocnici,“ informoval Steiner.  
8:40 Pred bojnickou NsP postavili stan, bude slúžiť ako filtračná zóna pre pacientov  
Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zriadila spolu s dobrovoľníkmi z civilnej ochrany stan pri vrátnici 
svojho areálu. Ten bude slúžiť tamojším zdravotníkom ako filtračná zóna pre pacientov v nadväznosti na šírenie nového 
koronavírusu. "Od utorka bude zdravotnícky personál v stane merať teplotu prichádzajúcim pacientom, odoberať základnú 
cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu a zbierať podpísané čestné vyhlásenie pacienta," informovala ďalej nemocnica na 
svojej stránke na sociálnej sieti.  
Od stredy 18. marca budú v stane merať telesnú teplotu aj zamestnancom nemocnice. "Krízový štáb sa pre tento krok rozhodol 
preto, aby zabránil možnému hroziacemu riziku rozšírenia nového koronavírusu v priestoroch nemocnice," dodala bojnická 
nemocnica.  
8:35 58 zamestnancov nemocnice v Prievidzi je v karanténe, 27 zdravotníkov na Kramároch  
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V preventívnej karanténe je od pondelka (16. 3.) 58 zamestnancov NsP Prievidza, z toho 22 lekárov, 30 sestier a šesť sanitárov. 
Nariadili im ju po tom, ako cez uplynulý víkend žena, ktorá bola v nemocnici od začiatku marca niekoľkokrát, priznala, že sa 
stretávala so svojou dcérou pracujúcou v Rakúsku. Žene odobrali vzorky na test prítomnosti nového koronavírusu, výsledky by mali 
byť známe v stredu.  
Dvadsaťsedem zdravotníkov z Univerzitnej nemocnice na Kramároch je tiež v karanténe. Stalo sa tak po tom, ako lekár po návrate 
zo zahraničia, a predtým ako mal vyhodnotený pozitívny test, operoval pacienta. Informovala o tom Eva Kaliská, hovorkyňa 
nemocnice na Kramároch. Nemocnica hneď po tejto udalosti prijala bezpečnostné opatrenia vedúce k ochrane personálu a 
pacientov  
Ako sa prejavuje vírus  
COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy 
ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. 
Liečba je spravidla symptomatická.  
Pôvodca vírusu  
Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne 
zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa 
týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali 
ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.  
 
Zdroj: TASR – Milan Kapusta Zdroj: TASR/Vladimír Benko 
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Koronavírus: Pekári hlásia prudký nárast výroby, nemajú dostatok 
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https://www.facebook.com/Aktuality.sk  

Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala.  
 
V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre nový koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v SR prudký nárast dopytu po 
výrobkoch. Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú pre všetky 
mlyny v SR asi 50 ľudí pri balení múky. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý 
zastupuje drvivú väčšinu spoločností v sektore. Sektor zároveň hlási akútny nedostatok ochranných prostriedkov.  
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne podľa zväzu 
nemôžu zastaviť. „Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 
zabezpečíme 'hotline závozy' a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných 
miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
príde k vysokej úrovni práceneschopnosti, tak budú pekárne potrebovať približne 3000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor 
naprieč Slovenskom.  
Ochrana vodičov  
Podľa Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie. „Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú 
pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej 
ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky 
ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ zdôraznila Lopúchová, ktorá však upozornila na akútny nedostatok ochranných 
pomôcok.  
„Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila.  
Moratórium na suroviny  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov, ale aj 
výrobcov,“ dodala Lopúchová.  
Na Slovensku podľa SZPCC funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé - remeselné). V celom 
pekárenskom sektore pracuje 12.000 ľudí, z toho je asi 3600 pracovníkov odbytu (vodiči a predavačky), ktorí sú najviac vystavení 
nákaze. Pekárne by nutne potrebovali aspoň 8000 kusov (ks) rúšok, 3000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Potrebujú zároveň zaistiť aj dezinfekčné prostriedky, 
aspoň 12 000 ks na týždeň, ako aj jednorazové rukavice, v počte aspoň 3600 balení na týždeň.  
Ak sa Vám článok páčil, podporte nás.  
Slobodné médiá a nezávislá žurnalistika existujú aj vďaka Vám.  
Chcem podporiť  
ČÍTAJTE VIAC O TÉME:  
Koronavírus 
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BRATISLAVA - Slovensko momentálne v súvislosti s koronavírusom eviduje 97 pozitívnych prípadov. Po pondelňajšom rokovaní 

ústredného krízového štábu to povedal premiér Peter Pellegrini. Podľa predsedu vlády doposiaľ prijaté opatrenia štátu ostávajú v 
platnosti, budú však mierne modifikované. Ústredný krízový štáb bude odporúčať vláde, aby na najbližšom rokovaní rozšírila stav 
núdze na celý segment zdravotníctva. Situáciu sledujeme ONLINE.  
 
na území Slovenska sa zatiaľ potvrdilo 97 prípadov nákazy, 5 prípadov hlásia v Rakúsku  
v pondelok potvrdili 11 prípadov, pochádzajú z Trnavy, Trenčína, Pezinku, Svidníka, Rožňavy, Košíc, Prešova, Liptovského 
Mikuláša a Sobraniec  
každý občan SR, ktorý sa bude vracať zo zahraničia, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, 
ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.  
vláda na Slovensku vyhlásila núdzový stav, ktorý sa bude týkať nemocníc  
každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur  
ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje, čo presne znamená domáca karanténa  
polícia už riešila viac ako 250 prípadov nezodpovedných Slovákov  
od 12. marca 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia  
Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?  
Všetko podstatné a dôležité v súvislosti s koronavírusom na Slovensku si prečítate aj na facebookovej stránke Koronavírus 
Slovensko 2020  
Aktuálne platia prísne opatrenia:  
Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).  
Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.  
Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.  
Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.  
Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.  
Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.  
Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú 
zatvorené.  
Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych 
vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.  
17:55 Dnes pribudlo 25 prípadov  
K dnešnému dňu pribudlo na Slovensku 25 nových pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 (koronavírus). Spolu tak máme 97 
pozitívnych vzoriek a 1816 negatívnych. Bližšie informácie poskytneme po skompletizovaní výsledkov z laboratórii zajtra. 
Informovala o tom hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.  
17:44 PSA Groupe aj pred avizovaným zastavením výroby pristupuje k prevencii  
Aj pred avizovaným zastavením výroby v automobilke PSA Groupe, ktoré bude od štvrtka 19. marca od 6.00 h predbežne do piatka 
27. marca, pristupuje spoločnosť k ďalším opatreniam na zvýšenie prevencie zamestnancov proti novému koronavírusu. Informoval 
o tom hovorca spoločnosti Peter Švec. "Počas utorka sme napríklad distribuovali ochranné hygienické rúška celoplošne pre 
každého zamestnanca automobilky. Pristúpili sme aj k úplnému zavretiu podnikovej kantíny. Zamestnanci dostanú stravné lístky," 
uviedol Švec. Ako o tom ďalej informoval, stále platí, že v samotnej automobilke potvrdený prípad ochorenia COVID-19 nemajú. 
Všetky opatrenia, ktoré spoločnosť robí, majú preventívny charakter.  
17:41 Od stredy počas 10 dní bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky  
Od stredy 18. marca do 27. marca, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do 
vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. S cieľom chrániť svojich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská 
pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne 
dodržiavali. Celý článok si prečítate TU >>  
17:35 Pacientka z bojnickej nemocnice nemá nový koronavírus  
Výsledky pacientky podozrivej na COVID-19, pre ktorú skončili desiatky zdravotníkov z bojnickej nemocnice v preventívnej 
karanténe, sú negatívne. Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach o tom v utorok informovala na svojej 
stránke na sociálnej sieti. Utorkom sa tak končí i karanténa zdravotníckeho personálu. Ten na preventívnu karanténu nastúpil v 
pondelok (16. 3.), išlo celkovo o 41 zamestnancov - lekárov, sestry a sanitárov.  
Pacientka, ktorá od začiatku marca viackrát navštívila bojnickú nemocnicu, cez uplynulý víkend priznala, že sa stretávala so svojou 

https://www.topky.sk/cl/10/1869549/KORONAVIRUS-ONLINE-Na-Slovensku-dnes-pribudlo-25-pripadov--V-Kosiciach-preveruju-smrt-cudzinca
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dcérou pracujúcou v Rakúsku. NsP Prievidza spolu s dobrovoľníkmi z civilnej ochrany tiež pri vstupe do areálu postavili stan, ten 
slúži ako filtračná zóna pre pacientov.  
17:32 Seniorom rozdávajú v Banskej Bystrici rúška, imobilným doručia lieky a potraviny domov  
Viac než 100 rúšok rozdali zamestnanci banskobystrického magistrátu počas pondelka (16. 3.) osamelým a imobilným seniorom, 
odkázaným na pomoc druhých. V utorok v tom pokračovali v spolupráci s dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža (SČK) a 
pribudla k tomu aj distribúcia potravín a liekov. Informovala o tom hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.  
Ako to dnes vyzeralo v Košiciach? Fotografie nájdete v galérii.  
Dnes v Košiciach  
17:27 Informačno-predajné miesta na niektorých hraničných priechodoch sú zatvorené  
Informačno-predajné miesta (IPM) na hraničných priechodoch Brodské, Čunovo, Jarovce a Skalité sú až do odvolania zatvorené. V 
utorok o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová. Elektronickú diaľničnú známku si môžu 
vodiči zakúpiť online cez www.eznamka.sk, aplikáciu eznamka pre android a iOS alebo na najbližšej čerpacej stanici. Prevádzka 
IPM je zatvorená z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy COVID-19 a pre uzavretie hraníc.  
S cieľom ochrániť zdravie zamestnancov v prevádzke, ako aj obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta pristupuje k pozastaveniu 
komerčných služieb. Od stredy (18. 3.) až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb 
Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj 
produktov ponúkaných v PostShopoch.  
17:18 ŠÚKL popiera, že by lieky s obsahom ibuprofénu podporovali množenie COVID-19  
Užívanie liekov s obsahom ibuprofénu nepodporuje množenie nového koronavírusu v ľudskom organizme. Informáciu, ktorá sa šíri 
na sociálnych sieťach, vyvrátil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Prízvukoval, že ide o hoax. Celý článok si prečítate TU >>  
17:05 Bratislava začala distribuovať rúška medzi zamestnancov mesta a mestských častí  
Mesto Bratislava začalo pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu distribuovať ochranné rúška pre zamestnancov, ktorí 
dennodenne zabezpečujú chod bratislavskej samosprávy a bratislavských mestských častí. Magistrát nakúpil ochranné rúška vo 
vlastnej réžii po tom, ako bolo podľa neho zrejmé, že nedokážu byť v tejto chvíli zabezpečené zo strany štátu. Informoval o tom 
hovorca Bratislavy Peter Bubla.  
17:05 V Košiciach preverujú smrť cudzinca s cestovateľskou anamnézou  
V jednom z košických hotelov zomrel muž, ktorý mal podľa zdroja Aktuality.sk cestovateľskú anamnézu. Lekári aktuálne zisťujú, či 
má jeho úmrtie na svedomí nový koronavírus. Ako ďalej informoval portál, hovorca Záchrannej služby Košice Vladímír Hosa ich 
informoval, že jedna posádka je v karanténe. Tam museli ísť aj hasiči, ktorí za mieste zasahovali.  
17:00 AKTUALIZOVANÉ Otvorené sú tri hraničné priechody s Rakúskom, osem s Maďarskom, dva s Poľskom a desať s Českou 
republikou  
Podľa aktuálnych informácií sú otvorené tri hraničné priechody s Rakúskou republikou, osem s Maďarskom, dva s Poľskou 
republikou a desať s Českou republikou. S Rakúskou republikou sú otvorené hraničné priechody Bratislava – Petržalka – Berg, 
Bratislava – Jarovce – Kittsee (cesta) a Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica). S Poľskou republikou sú otvorené hraničné 
priechody Vyšný Komárnik – Barwinek a Trstená – Chyžné.  
Do alebo z Maďarska sa možno dostať cez hraničné priechody Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely, Milhosť - Tornyosnémeti, 
Milhosť – Tornyosnémeti (R4), Kráľ - Bánréve, Šahy - Parassapuszta, Štúrovo - Esztergom, Medveďov - Vámosszabadi a Čunovo - 
Rajka (diaľnica).  
Pokiaľ ide o Českú republiku, dostať sa možno cez priechody Svrčinovec - Mosty u Jablunkova, Makov - Bílá-Bumbálka, Lysá pod 
Makytou - Střelná, Horné Srnie - Brumov - Bylnice, Drietoma - Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové - Strání, Vrbovce - Velká nad 
Veličkou, Skalica - Sudoměřice (nová cesta), Holíč - Hodonín, a Brodské - Břeclav (diaľnica).  
16:55 ESET vytvára fond na podporu účinnej diagnostiky ochorenia COVID-19  
Spoločnosť ESET v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 sa rozhodla zapojiť do boja s epidémiou na Slovensku. 
Nadácia spoločnosti preto zriadila „Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19“ , do ktorého prispeje 
sumou 300.000 eur. Suma bude v prípade potreby neskôr zvýšená.  
Cieľom novovzniknutého fondu je v prvej fáze zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie diagnostiky a zavedenie plošného 
testovania na Slovensku. Spoločnosť sa od svojho vzniku venuje diagnostike počítačových vírusov a je symbolické, že v tejto 
situácii podporí diagnostiku biologického vírusu. Aj v takýchto chvíľach sa ukazuje dôležitosť vedy, ktorá môže významne prispieť k 
riešeniu vzniknutej situácie.  
16:48 Prešovská univerzita prešla na núdzový režim, uzatvorila dva internáty  
Prešovská univerzita (PU) v Prešove prešla od utorka 17. marca do núdzového režimu a uzatvára všetky objekty s výnimkou tých, 
ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie tohto režimu. Univerzita tiež zatvorila dva zo svojich internátov a študentov presunula na 
svoj najväčší internát. Zároveň rozhodla, že v prípade nutnosti poskytne budovu študentského domova na Námestí mládeže na 
účely zriadenia tzv. krízovej nemocnice, respektíve centra. O tejto možnosti univerzita informovala predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja Milana Majerského. Uviedla to hovorkyňa PU Anna Polačková.  
16:45 Na situáciu ohrozenia koronavírusom reaguje aj Slovenská katolícka charita  
Na situáciu ohrozenia koronavírusom reaguje aj Slovenská katolícka charita (SKCH). Pristúpila tak k viacerým opatreniam v rámci 
svojich zariadení po celom Slovensku. Príbuzným chorých a seniorov znemožnila vstup do pobytových zariadení a otváracie hodiny 
iných obmedzila na nevyhnutné minimum alebo na výlučne telefonický či e-mailový kontakt. Informovala o tom hovorkyňa charity 
Monika Molnárová. Takisto uviedla, že apelujú na štát, aby sa pri distribúcii ochranných zdravotníckych pomôcok pamätalo aj na 
sociálne odkázaných občanov a tých, ktorí sa o nich starajú.  
16:41 UNLP v Košiciach spustila testovanie formou Drive-in  
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UNLP Košice oddnes spustila taktiež testovanie pacientov s podozrením na koronavírus formou Drive-in. „Je potrebné uviesť, že 
testovaní budú len pacienti, ktorí sa predtým telefonicky nahlásia na RÚVZ, epidemiológ ich na toto vyšetrenie odporučí a týkať sa 
bude len pacientov, ktorí sa do nemocnice vedia dopraviť vlastným autom. Do projektu sa zapojili aj študenti posledných ročníkov 
medicíny,“ uviedla Vaněková.  
Suspektný pacient príde v určenom čase do areálu nemocnice na vlastnom aute na určené miesto. Tam sa legitimuje a 
zdravotnícky personál v potrebných osobných ochranných pracovných pomôckach mu priamo v aute sterom z hrdla či nosa 
odoberie vzorku, ktorá bude testovaná. „Žiadame širokú verejnosť, aby na toto vyšetrenie nechodila na základe vlastného 
rozhodnutia. Pacientom, ktorí v ten deň nebudú kontaktovaní nemocnicou, nebude vzorka odobraná, pretože nebudú pripravené 
všetky potrebné podklady,“ dodala Vaněková.  
16:38 Košická nemocnica môže denne spracovať 130 vzoriek pacientov podozrivých na COVID-19  
Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) môže od soboty spracovať až 130 vzoriek pacientov podozrivých na ochorenie COVID-
19 denne. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Ivana Vaněková. „Laboratórna diagnostika koronavírusu COVID-19 sa v skúšobnej 
prevádzke vykonávala od pondelka 9. marca. Potrebné bolo najprv zvládnuť metodiku a vyškoliť personál. Tím je zložení z 
pracovníkov teoretickej aj klinickej časti pracoviska. Od soboty k prvému diagnostickému stroju pribudol už aj druhý, teda vieme tieto 
vzorky aj interne skontrolovať,“ uviedla Vaněková.  
Ako ďalej dodala Vaněková, vzorky sú spracované do podoby pozitívneho, resp. negatívneho výsledku v priebehu troch až štyroch 
hodín v závislosti od počtu spracovávaných vzoriek. „Naše pracovisko je pripravené poskytovať výsledky trikrát v priebehu 24 hodín. 
Za predpokladu, že pri dodávke izolačných a diagnostických setov nebudú uprednostňované súkromné laboratória, nemáme 
problém spracovávať približne 130 vzoriek denne,“ informovala Vaněková.  
16:31 Do areálu nitrianskej nemocnice sa bude vstupovať iba cez roztrieďovací stan  
Fakultná nemocnica v Nitre realizuje v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu nové opatrenia. Od stredy 18. marca bude možné 
vstupovať do nemocničného areálu iba hlavným vchodom na Rázusovej ulici. Okrem toho každý, kto bude chcieť vstúpiť do areálu 
nemocnice, bude musieť prejsť červeným, roztrieďovacím stanom, ktorý bude umiestnený na parkovisku pri hlavnom vchode.  
16:29 V ŽST Petržalka je zrušená osobná doprava na všetky smery  
V Železničnej stanici Bratislava–Petržalka je v súvislosti s opatreniami pre nový koronavírus zrušená osobná doprava na všetky 
smery. Upozorňuje na to mestská časť Petržalka na sociálnej sieti s tým, že bude uzatvorený aj podchod od Panónskej ulice v 
smere na Kopčiansku.  
Došlo aj k zmene otvárania vestibulu petržalskej železničnej stanice, a to v nočnom čase od 20.00 h do 5.00 h. V súvislosti s 
uzatvorením podchodu Dopravný podnik Bratislava upozorňuje cestujúcich, aby s tým počítali pri prestupoch medzi linkami 
jazdiacimi po Panónskej ceste a linkami 80 a 99 jazdiacimi po Kopčianskej ulici. "Pešia obchádzková trasa vedie cez nadjazd 
Rusovská cesta," spresnil dopravca.  
Prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ odmieta, že by slovenskí lekárnici boli priekupníkmi s ochrannými 
rúškami. Rovnako zavrhuje, že by sa obohatil na respirátoroch, ktoré posielal na vedecký výskum slovenskému profesorovi 
pôsobiacemu na Univerzite v Pekingu. Uviedol to v otvorenom liste adresovanom predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu (Smer-
SD), ktorý je zároveň poverený vedením rezortu zdravotníctva.  
16:24 Svet po koronavíruse už nebude tým svetom, akým bol pred ním, uviedol Mihók  
Keď sa prognózoval vývoj slovenskej ekonomiky, európskej a globálnej ekonomiky na rok 2020, nikto ani na Slovensku, ani v 
zahraničí nepočítal s takou maličkosťou, akou je malý neviditeľný vírus, ktorý počas niekoľkých týždňov zmenil prakticky všetko. 
Koronavírus je v súčasnosti určite najskloňovanejším slovom na svete. Je to preto, lebo napriek tomu, že ho nikto nevidí, jeho 
dôsledky sú fatálne a budú aj dlhodobé. Myslí si to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. 
Celú správu si prečítate TU >>  
16:22 Plynári zatvorili zákaznícke centrá a podateľne  
Plynárenské spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a SPP - distribúcia do odvolania zatvorili svoje zákaznícke centrá, 
zákaznícke kancelárie, podateľne a pracoviská technickej dokumentácie. Klientov vyzvali, aby ich kontaktovali elektronicky alebo 
prostredníctvom telefonickej linky. Firmy zrušili zahraničné pracovné cesty, obmedzili prítomnosť zamestnancov na pracovisku a 
SPP - distribúcia upravila pravidlá odpočtu plynomerov.  
Výroba potravín na Slovensku funguje, žiadny potravinársky závod sa nezatvára. Chýbajú však pracovníci, ako aj ochranné rúška. 
Uviedol to v utorok na brífingu Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v súvislosti s 
mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre nový koronavírus. "Nie je dôvod na paniku. Neexistuje potravinárska fabrika na 
Slovensku, ktorá by zastavovala výrobu. Netreba vyvolávať paniku a zbytočne sa predzásobovať potravinami. Situáciu to len 
zhoršuje," priblížil.  
16:15 Richter chce na vláde hovoriť o možnostiach opakovaného čerpania OČR  
Ak by sa nútené voľno pre školy malo predĺžiť, ministerstvo práce chce s vládou hovoriť o možnostiach, aby neboli rodičia zaťažení 
byrokraciou, ak budú potrebovať opakovane čerpať ošetrovné (OČR). Avizoval to minister práce Ján Richter (Smer-SD) v utorok na 
tlačovej konferencii. Celú správu si prečítate TU >>  
"Súvislá kolóna kamiónov stojí na D1 už od Senca až do Bratislavy," informuje o tom Zelená vlna. Podľa jej informácií tam stoja už 4 
hodiny. Ako predtým na sociálnej sieti uviedla bratislavská krajská polícia, rozsiahle kolóny nákladných vozidiel súvisia s 
uzatvorením štátnych hraníc Maďarska so Slovenskou republikou pre všetkých cudzincov a s tým spojených kontrol na maďarskej 
strane hraničného priechodu Čunovo – Rajka.  
Kolóny na diaľnici D1 smerom do Bratislavy  
16:03 Na trhovisku Miletičova fungujú potraviny v uzavretých predajniach  
Návštevníci trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove si od utorka môžu opäť nakúpiť chlieb, syry, vajíčka, mäso či drogériu, 
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avšak len v uzavretých malých predajniach. Mestská časť však zároveň upozorňuje na striktné bezpečnostné opatrenia a pravidlá v 
súvislosti s výskytom nového koronavírusu. Povolenie predaja sa netýka pultového predaja ovocia a zeleniny či predaja kvetov.  
15:44 Polícia rieši stovky nezodpovedných Slovákov, ktorým teraz hrozia prísnejšie tresty  
Polícia rieši nezodpovedných Slovákov, ktorým teraz hrozia prísnejšie tresty. Ako informovala na sociálnej sieti, príslušníci 
Policajného zboru nateraz riešili viac ako 250 prípadov. Polícia takisto upozorňuje, že mimoriadna situácia znamená prísnejšie 
tresty. V jednom prípade banskobystrická krajská polícia rieši trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby.  
V ďalšom prípade ide o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa zákona o priestupkoch za zneužitie linky 155. „Konáme 
ex offo, skúmame podozrenie z trestného činu," vysvetľuje polícia. Týmto sa zaoberá nitrianska krajská polícia. Policajti odstúpili na 
príslušné regionálne úrady zdravotníctva (RÚVZ) 149 porušení lekárom stanovenej karantény a 101 prípadov, kde boli aj napriek 
zákazu otvorené reštaurácie či bary. Tieto prípady je RÚVZ oprávnený prejednať a sankcionovať.  
„K trestnej zodpovednosti páchateľa za trestný čin šírenia poplašnej správy je však potrebné zohľadniť aj priťažujúcu okolnosť, a to 
spáchanie trestného činu zo živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vážne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí, iné 
základné práva a slobody, ústavné zriadenie, majetok, verejný poriadok alebo mravnosť. Toto má vplyv na výmeru trestnej sadzby," 
napísala polícia v statuse. Táto priťažujúca okolnosť sa vzťahuje na každého páchateľa trestného činu, ktorého sa dopustil od 12. 
marca od 06:00, kedy bola uznesením vlády vyhlásená mimoriadna situácia.  
Nezodpovednosť občanov potvrdilo aj ministerstvo vnútra.  
15:29 Nákladná kompa do Ostrihomu zostane do odvolania mimo prevádzky  
Nákladná kompa medzi slovenským Štúrovom a maďarským Ostrihomom je od utorka mimo prevádzky. „Premávka je od desiatej 
hodiny pozastavená z dôvodu uzavretia hraníc medzi Slovenskom a Maďarskom,“ upozorňuje prepravcov vedenie mesta Štúrovo. 
Nákladná kompa zostane mimo prevádzky až do odvolania. Prechod cez hranicu je možný po pozemnej komunikácii na hraničnom 
priechode Rajka - Čunovo.  
15:24 Policajti preverujú aj dodržiavanie karantény  
Policajti v týchto dňoch preverujú aj dodržanie povinnej karantény. Ako informovala trenčianska krajská polícia, takmer nepretržite 
dostáva polícia oznámenia, že ľudia, ktorí sa vrátili zo zahraničia, najmä z Talianska, nedodržiavajú karanténu. Občania oznamujú 
aj to, že niektoré prevádzky, ako napr. pohostinstvá, dokonca aj kostoly, zostávajú pre verejnosť otvorené. “Každé takéto 
oznámenie preverujeme a v zmysle zákona budú dotknuté osoby sankcionované,” upozornila polícia. Na ľudí apelujú, aby sa 
správali zodpovedne. “Situáciu zvládneme iba vtedy, ak sa k nej každý z nás postaví zodpovedne a začne sám od seba. Buďme 
disciplinovaní a obmedzme svoje kontakty a stretnutia na minimum,” dodáva polícia.  
Pred lekárňami sa tvoria dlhé rady. Zákazníci musia čakať pred lekárňou z dôvodu požiadavky, aby tam vstupovali jednotlivo, ako 
opatrenie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom na Slovensku.  
Seniori v bratislavskom Starom Meste dostanú 500 bavlnených rúšok. Zhotovuje ich pre nich chránená dielňa založená pred 
desiatimi rokmi občianskym združením Klub Donna Rosi. Prvých 100 kusov už bolo mestskej časti odovzdaných v pondelok (16. 3.). 
Samospráva o tom informuje na webovej stránke.  
15:01 Ružomberská nemocnica má druhý potvrdený prípad nákazy  
Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP v Ružomberku má druhý potvrdený prípad nákazy koronavírusom. Informovala o tom 
hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. "Testy potvrdili nákazu u 58-ročnej ženy. Ružomberčanka sa 14. marca vrátila z Rakúska, kde 
pracovala ako chyžná. Po návrate na Slovensko prišla priamo na kliniku infektológie, kde je aj momentálne hospitalizovaná," uviedla 
Dišková s tým, že celkovo je vo vojenskej nemocnici hospitalizovaných šesť pacientov, z toho k dnešnému dňu sú dvaja s 
pozitívnym výsledkom. Od 13. marca prešla ÚVN SNP do núdzového režimu, na základe nariadenia orgánov štátnej správy 
nemocnica pristúpila k reprofilizácii oddelení.  
15:00 Väčšina zamestnancov TUKE pracuje z domu, na internátoch udelili výnimky  
Všetci pedagogickí a vedeckovýskumní zamestnanci Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) majú pracovať z domu. Uviedol to 
prorektor pre vzdelávanie univerzity Ervin Lumnitzer s tým, že v študentských domovoch TUKE povolili 35 slovenským študentom 
výnimky, časť zahraničných študentov napriek výzve zostať odišla.  
14:54 Dôvodom kolón kamiónov na hranici s Maďarskom je meranie teploty vodičom, tvrdí NDS  
Dôvodom vytvárania kolón kamiónov na hraničných priechodoch Slovenska s Maďarskom v bratislavskom Čunove na diaľnici D2 a 
pri Milhosti neďaleko Košíc na rýchlostnej ceste R4 je meranie teploty vodičom nákladných vozidiel. Ako v utorok informovala 
hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) Michaela Michalová, na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v jej správe vo 
vnútrozemí je aktuálne situácia bez problémov.  
"Kontrola vozidiel, ich prejazd aj riešenie cestnej premávky na hraniciach je plne v kompetencii polície. Prípadnú tvorbu kolón od 
hranice usmerňuje polícia, v prípade potreby aj v súčinnosti s príslušným strediskom NDS," uviedla Michalová. "Prejazd cez tunel je 
riadený v zmysle bezpečnostných schém, pri kolóne sa podľa potreby uzatvára," dodala hovorkyňa.  
14:46 V súčasnej situácii sa ukazuje sila občianskej spoločnosti, myslí si Giertl  
V súčasnej situácii sa ukazuje sila občianskej spoločnosti a nezastupiteľná úloha mimovládnych neziskových organizácii. Uviedol to 
splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl v súvislosti s mimoriadnou situáciou vo veci nového 
koronavírusu. "Občianska spoločnosť funguje a rozvíja sa v čase, keď sú podmienky bežné a štandardné. Svoje postavenie a svoju 
silu však ukazuje aj v mimoriadnej situácii," povedal Giertl.  
Splnomocnenec pripomína, že to, ako bude vyzerať celá spoločnosť o pár dní, týždňov a mesiacov, bude závisieť od správania 
občanov v týchto dňoch. Zároveň Giertl vyzýva všetkých, ktorí sú v tejto mimoriadnej situácii aktívni a nápomocní, aby dodržiavali 
príslušné pokyny a nariadenia. "Ako budeme zodpovední a spolupatriční, tak sa bude formovať aj celá naša spoločnosť. Som 
presvedčený, že spoločnými silami to zvládneme," poznamenal Giertl.  
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14:43 V súčasnosti sú otvorené tri hraničné priechody s Rakúskou republikou, tri s Maďarskom, dva s Poľskou republikou a 14 s 
Českou republikou  
Informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová. Takisto pripomenula, že Slováci, ktorí sa vrátili zo zahraničia individuálne, sa 
musia podrobiť 14-dňovej domácej karanténe. Tých Slovákov, ktorí požiadali o pomoc ambasády SR a s ich pomocou ich dopravia 
na Slovensko, odvezú automaticky do ubytovacích zariadení Ministerstva vnútra SR na povinnú karanténu.  
S Rakúskou republikou sú otvorené hraničné priechody Bratislava – Petržalka – Berg, Bratislava – Jarovce – Kittsee (cesta) a 
Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica). Do alebo z Maďarska sa možno dostať cez hraničné priechody Milhosť – Tornyosnémeti, 
Medveďov – Vámosszabadi a Čunovo – Rajka (diaľnica). S Poľskou republikou sú otvorené hraničné priechody Vyšný Komárnik – 
Barwinek a Trstená – Chyžné.  
Keď ide o Českú republiku, dostať sa možno cez priechody Svrčinovec - Mosty u Jablunkova, Makov - Bílá-Bumbálka, Lysá pod 
Makytou - Střelná, Horné Srnie - Brumov- Bylnice, Drietoma - Starý Hrozenkov, Nová Bošáca - Březová, Moravské Lieskové - 
Strání, Vrbovce - Velká nad Veličkou, Skalica - Sudoměřice (nová cesta), Holíč - Hodonín, Brodské - Lanžhot a Brodské Břeclav 
(diaľnica).  
Brezňanom, najmä seniorom, od utorka magistrát rozdáva rúška. Primátor Tomáš Abel sa dohodol na výrobe niekoľko tisíc rúšok s 
miestnymi krajčírkami a firmami. Informoval o tom na sociálnej sieti.  
Mesto Svidník začalo v rámci opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu s distribúciou rúšok svojim zamestnancom, ale aj 
najohrozenejšej skupine - seniorom. Rúška pre nich zabezpečuje zadarmo. Radnica zároveň začala s vyplácaním sociálnych dávok 
priamo v teréne. Základné školy zase zabezpečujú domácu výučbu svojich žiakov prostredníctvom internetu.  
14:35 V logistických a distribučných skladoch na Slovensku je dostatočné množstvo tovaru  
Tvaru je dokonca viac ako zvyčajne a v požadovanej sortimentovej skladbe. Po utorkovej návšteve distribučného centra jedného s 
obchodných reťazcov v Beckove to povedala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS). Celú správu 
si prečítate TU >>  
V logistických a distribučných skladoch na Slovensku je dostatočné množstvo tovaru, je ho dokonca viac ako zvyčajne a v 
požadovanej sortimentovej skladbe. Po utorkovej návšteve distribučného centra jedného s obchodných reťazcov v Beckove to 
povedala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS).  
14:28 Činnosť Ústavného súdu je obmedzená  
Situácia s výskytom nového koronavírusu v krajine má vplyv aj na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorého činnosť je obmedzená od 
pondelka 16. marca do 27. marca. Zasadnutia senátov a pléna ÚS sa dočasne nekonajú. Sudcovia ÚS v rámci opatrení pracujú 
mimo košického sídla súdu. V utorok to potvrdila hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.  
14:20 Úrady súdnych exekútorov sú pre verejnosť na Slovensku od pondelka 16. marca zatvorené na 14 dní  
Dočasné zrušenie stránkových hodín pre verejnosť žiadnym spôsobom neovplyvňuje prebiehajúce exekučné konania a nijako 
nemení zákonné práva a povinnosti dlžníkov ani veriteľov. „Stránkové hodiny exekútorských úradov aj centrály Slovenskej komory 
exekútorov v Bratislave sú na najbližšie dva týždne zrušené. Občania však môžu naďalej komunikovať so súdnymi exekútormi 
telefonicky či elektronickou poštou. Súdni exekútori a ich zamestnanci na úradoch si naďalej plnia všetky svoje povinnosti, v súlade 
s nariadeniami ústredného krízového štábu a pri prísnom dodržiavaní všetkých hygienických predpisov,“ uviedol prezident 
Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller. Pri plnení si finančných povinností odporúča komora dlžníkom využiť bezhotovostný 
platobný styk.  
Výdavky nemocenského fondu Sociálnej poisťovne tento rok stúpnu vzhľadom na opatrenia v súvislosti s hrozbou šírenia 
koronavírusu. Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny, počíta sa so 
sumou zhruba od 300 do 400 mil. eur.  
Sociálna poisťovňa zatiaľ stíha vyplácať všetky sociálne dávky. Jej šéf Ľubomír Vážny (Smer-SD) však apeluje na občanov, aby s 
poisťovňou komunikovali prevažne elektronicky, ak je to možné. Vážny zároveň avizoval, že výdavky SP budú vyššie z dôvodu 
čerpania ošetrovného a nemocenského.  
V súčasnosti je najväčším problémom , ktorú požadujú zamestnávatelia od zamestnancov a to "vybavte si PN-ku," uviedol Ján 
Richter na tlačovej konferencii, ktorý mal značné problémy rozprávať v ochrannom rúšku.  
13:58 Pohrebné služby môžu fungovať, doriešiť však treba viacero vecí  
Pohrebné služby na Slovensku môžu byť otvorené a fungovať naďalej, pre tieto prevádzky neplatí nariadenie o zatvorení pre výskyt 
nového koronavírusu. Vyplýva to z výsledku rokovaní s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Na utorkovom brífingu to 
uviedol Ladislav Stríž, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS). Dodržiavať sa však musia 
bezpečnostné odporúčania týkajúce sa rúšok, ochranných a dezinfekčných prostriedkov. V tejto súvislosti ale zdôraznil, že mnohé 
pohrebné služby hlásia nedostatok ochranných rúšok, materiálu na dezinfekciu, rukavíc či ochranných oblekov.  
Mesto Bratislava a Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) hľadá dobrovoľníkov, ktorí môžu pomôcť s výrobou ochranných rúšok 
pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu. BDC o tom informuje na sociálnej sieti.  
13:46 Pred vstupom do Trebišovskej nemocnice zdravotníci merajú pacientom teplotu  
Trebišovská nemocnica aktuálne poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zdravotnú starostlivosť pre onkologických 
pacientov. "Kontrolné vyšetrenia v jednotlivých ambulanciách sú momentálne tiež pozastavené. Akútne stavy budú ošetrené na 
urgentnom príjme." informovala o tom Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia v súvislosti s hrozbou nákazy novým 
koronavírusom. Verejnosť môže do budovy trebišovskej nemocnice vstupovať len s rúškom či inou ochranou častí tváre, napríklad 
šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos. Sprístupnený je momentálne len jeden vstup do nemocnice, a to vchod pri nákupnej pasáži. 
Hlavný vchod je uzatvorený.  
"Pri tomto vchode zdravotníci pacientom bezkontaktne merajú teplotu a vyhodnocujú ďalšie príznaky, napríklad kašeľ, cestovateľskú 
anamnézu a kontakt s infikovanou osobou, na základe čoho pacientovi povolia alebo nepovolia vstup do nemocnice," uviedla 
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Fedáková. Pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 trebišovská nemocnica zriadila samostatný vyhradený priestor. Ten 
sa nachádza na prízemí v samostatnom onkologicko-pľúcnom pavilóne (pavilón E). Pracovisko je vizuálne označené a pacientov 
naň z monobloku nasmerujú aj zdravotnícki pracovníci. Onkologické oddelenie je dočasne presunuté na šieste poschodie v 
monobloku nemocnice.  
Obchodné reťazce na Slovensku vnímajú každým dňom čoraz väčší záujem zákazníkov o trvanlivé výrobky. Dôvodom je šírenie 
nákazy spôsobenej novým koronavírusom. Tauris a RYBA Košice prijali niekoľko opatrení, vďaka ktorým zákazníci nakúpia s istotou 
a väčším pocitom bezpečia. Celý článok si prečítate TU >>  
13:35 Podrobnosti o dnešných prípadoch  
Štyri osoby sú z Bratislavy, štyri z okresu Žilina, traja ľudia sú z okresu Dunajská Streda, jeden pozitívny prípad je z okresu Revúca. 
Spresnila to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová s tým, že celkovo 1631 vzoriek bolo negatívnych.  
13:27 V prešovskej nemocnici zaznamenali prvý pozitívny test, ďalšie dva prípady odhalila mobilná jednotka  
Krajské mesto Prešov má k utorkovému poludniu potvrdené tri prípady nákazy koronavírusom, pričom priamo z mesta pochádza 
jedno infikované dieťa. Ďalší dvaja pozitívne testovaní nie sú Prešovčania. Ako informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice J. A. 
Reimana v Prešove Renáta Cenková, v prešovskej nemocnici zaznamenali prvý pozitívny test na prítomnosť koronavírusu. „Ide o 
54-ročnú pacientku, ktorá je hospitalizovaná v našom zdravotníckom zariadení. Pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku a pochádza 
zo Spišského Podhradia,“ spresnila Cenková.  
Ako hovorkyňa nemocnice dodala, v Prešove a v okolí boli v pondelok potvrdené ďalšie dva pozitívne prípady ochorenia COVID – 
19, ktoré spôsobuje koronavírus. „Ide o pacientov, ktorým boli vzorky odobraté mimo nášho zdravotníckeho zariadenia 
prostredníctvom mobilnej jednotky Krajského operačného strediska. Ochorenie sa potvrdilo u jedného dieťaťa, ktoré je priamo z 
Prešova, a spolu s celou rodinou je v prísnej domácej karanténe. Dieťa je v dobrom klinickom stave, stabilizované. Druhý pacient 
pochádza z okolia Prešova,“ skonštatovala Cenková. Zdravotnícky personál nemocnice do pondelka 16. marca odobral 63 vzoriek u 
pacientov s podozrením na ochorenie COVID - 19. K utorkovému poludniu je negatívnych 49 vzoriek. Jedna spomínaná vzorka je 
pozitívna. „Na výsledky ostatných u nás odobratých vzoriek čakáme,“ dodala hovorkyňa.  
Riadne zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktoré bolo naplánované na stredu 18. marca, sa neuskutoční. 
Ospravedlnilo sa viacero poslancov.  
"Pripravujeme sa na všetky možné scenáre," dodal Strýček.  
"Slovenské elekrárne od 23. februára fungujú v krízovom režime," informoval o tom Branislav Strýček, generálny riaditeľ 
Slovenských elektrární. "Pripravujeme sa aj na odstávky jadrových elektrární, najskôr v Mochovciach, potom v Jaslovských 
Bohuniciach," dodal.  
Na Slovensko prúdi podľa Žigu po rozhovore so Slovnaftom a Transpetrolom dostatok ropy. V prípade, keby sa dnes náhodou 
zastavila dodávka,100 dní vie krajina bez problémov vydržať, skonštatoval minister hospodárstva.  
"Máme dostatočne naplnené zásobníky plynu," uviedol Žiga s tým, že Slovensko bolo pripravené aj na plynovú krízu. „Tok plynu z 
Ruskej federácie je plynulý, to znamená že plyn prichádza na Slovensko úplne štandardne,“ povedal Žiga.  
"Spoločnosti sú na krízové situácie veľmi dobre pripravené," dodal minister hospodárstva s tým, že dodávky energií sú 
zabezpečené.  
Dodávka energie, plynu a pohonné hmoty sú mimoriadne potrebné pre fungovanie ekonomiky. Uviedol to minister hospodárstva 
Peter Žiga po rokovaní s energetických spoločností, ktoré sú základným pilierom, aby krajina normálne fungovala. Ako ďalej dodal, 
ich dodávka zatiaľ nie je ohrozená.  
13:05 Krízový štáb Liptovského Mikuláša prijal viaceré opatrenia  
Opatrenia krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš proti šíreniu nového koronavírusu sa týkajú aj obradov, mestskej autobusovej 
dopravy (MAD) či odpadového hospodárstva. Od utorka až do odvolania platí zákaz vstupu do prostriedkov MAD bez rúška alebo 
inej ochrany úst a nosa. Uviedla to hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková s tým, že krízový štáb odporúča 
cestujúcej verejnosti, aby okrem ochrany úst a nosa používala aj jednorazové rukavice.  
13:02 Ak sa bude pokračovať v opatreniach, môže sa nakaziť 10 percent obyvateľstva  
Ak sa zachovajú opatrenia nastavené od 15. marca, tak sa môže o 110 dní nakaziť novým koronavírusom desať percent 
obyvateľstva SR. Myslia si to analytici z Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) na základe svojho matematického modelu. Súčasné 
opatrenia hodnotia pozitívne. Celú správu si prečítate TU >>  
13:00 Žena s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 je v domácej liečbe  
Pacientom z okresu Sobrance, o ktorého pozitívnych výsledkoch na ochorenie COVID-19 informoval v pondelok (16. 3.) premiér 
Peter Pellegrini (Smer-SD), je žena. Ako potvrdila riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach Janka 
Stašková, pacientka sa nachádza v domácej izolácii. V zmysle usmernenia hlavného hygienika SR tiež uviedla, že ide o dospelú 
osobu z okresu Sobrance s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Opatrenia, ktoré sú v tejto súvislosti vykonávané, sú realizované 
"v zmysle usmernenia hlavného hygienika SR," uzavrela Stašková.  
Bratislavská polícia opakovane upozorňuje občanov, že v Bratislave a okolí sa momentálne nachádzajú stovky kamiónov. Situácia 
vznikla preto, lebo maďarská strana nechala pre kamiónovú dopravu otvorené iba dva hraničné priechody, čím sa doprava značne 
zhusťuje. Nie je pravda, že bola uzatvorená Bratislava, ako sa možno začínajú šíriť niektoré dezinformácie. Prezident PZ Milan 
Lučanský rokuje s prezidentom PZ Maďarska o tom, aby sa otvoril aspoň ešte jeden hraničný priechod - Šahy.  
"Kontrakt so Zornicou je podpísaný na 650-tisíc rúšok, od stredy sa k nej pripája aj susediaci závod, kde je ďalších 500 ľudí 
pripravených šiť rúška, čím sa kapacita výrazne zvyšuje. Rúška sú antibakteriálne a použiteľné viackrát," doplnil Pellegrini. Riaditeľ 
Zornice Igor Maukš odhadol, že ich neskôr môže byť až 80-tisíc denne.  
Dodávka prvých 20-tisíc antibakteriálnych ochranných rúšok pre Štátne hmotné rezervy odchádza dnes z bánoveckej textilnej 
fabriky Zornica, vyhlásil Pellegrini. Generálny riaditeľ firmy Igor Maukš potvrdil, že už čoskoro sa k výrobe pripojí aj susedný závod 



88/273 

Eterna, čím by denná výroba ochranných rúšok mohla dosiahnuť minimálne 40-tisíc kusov.  
Štát začal v utorok s distribúciou prvej várky ochranného a zdravotníckeho materiálu cez vyššie územné celky pre ambulantných 
lekárov. Ide o takmer 70-tisíc kusov materiálu, uviedol Pellegerini.  
12:45 Peter Pellegrini oznámil, že pribudlo ďalších 12 nových prípadov.  
Oznámil to na tlačovej konferencii po návšteve textilného závodu Zornica v Bánovciach nad Bebravou. Celkový počet nakazených 
na Slovensku je teda 84. "Z toho 22 ľudí leží v slovenských nemocniciach, dvaja z nich sú momentálne na jednotke intenzívnej 
starostlivosti bez potreby umelej pľúcnej ventilácie. Zvyšok je v domácej karanténe s ľahším priebehom ochorenia," uviedol 
Pellegrini.  
Niektoré univerzity na Slovensku uvažujú, že letný semester akademického roka 2019/2020 predĺžia. Prešovská univerzita v 
Prešove tak už urobila. Dôvodom týchto opatrení je prerušenie prezenčnej výučby na univerzitách, ktorá bude trvať minimálne do 
piatka 27. marca.  
V súvislosti s koronavírusom sú zatvorené aj prevádzky verejného stravovanie a reštaurácie. Môžu fungovať len na princípe 
provizórneho výdaja balenej stravy.  
Provizórny výdaj jedla v Trebišove  
Slovenskí učitelia a žiaci majú na výber z viacerých portálov, ktoré podporujú dištančné formy vzdelávania a aj jazyky 
národnostných menšín. Ako informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prerušenie vyučovania v 
školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie práve tejto formy v oveľa vyššej miere ako doposiaľ.  
12:27 Niektoré nemocnice Agel pracujú v mimoriadnom režime  
Dvanásť zdravotníckych zariadení siete Agel na Slovensku pracuje v mimoriadnom režime. Dôvodom je situácia okolo nového 
koronavírusu. Obmedzenia sa týkajú nemocníc tejto siete v Komárne, Leviciach, Zvolene, Krupine, Zlatých Moravciach, Handlovej, 
Bánovciach, Kežmarku, Levoči, Krompachoch, Košiciach-Šaci a Agel Clinic v Bratislave. Skupina Agel o tom informuje na svojom 
webe. Čo to znamená?  
12:25 Na Slovensku vznikla platforma hackvirus.sk, chce dať dohromady nápady a technologické riešenia v boji proti COVID-19  
Na Slovensku vznikla občianska iniciatíva hackvirus.sk, ktorej ambíciou je dať dohromady všetky dobré nápady ako aj technologické 
riešenia na pomoc v boji proti ochoreniu COVID-19. Jej iniciátori chcú na základe získaných podnetov a nápadov zorganizovať 
online hackaton, výsledkom ktorého by malo byť technologické riešenie pre ľudí. „Už pri zakladaní tejto platformy sme registrovali, 
že viaceré firmy či jednotlivci sa snažia vyvíjať riešenia, ktoré by ľuďom pomáhali zvládnuť epidémiu alebo bojovať s ňou. Sme 
presvedčení, že všetky dobré nápady je potrebné dať pod jednu strechu, aby vznikli skutočne účinné technologické riešenia,“ 
uviedol jeden z iniciátorov hackvirus.sk. Andrej Krúpa.  
Iniciátori platformy v spolupráci s odborníkmi vytipovali päť hlavných oblastí, na ktoré by sa mali technologické riešenia zamerať. 
Jednou z nich je aj včasná eliminácia hoaxov, v snahe čo najviac znížiť paniku obyvateľstva. Veľmi dôležité je pomôcť seniorom, 
minimalizovať pohyb ľudí, zabezpečiť informovanosť o naskladnení potravín, liekov a hovoriť o miestach ich dostupnosti. Zamerať 
sa je potrebné aj na uľahčenie organizácie transferu ľudí na testovanie. Tieto návrhy sa podľa iniciátorov budú finalizovať aj na 
základe konkrétnych podnetov či návrhov, ktoré dostanú od ľudí či odborníkov v tejto oblasti. Finálne témy potom budú východiskom 
pre technológov, ktorí sa zapoja do online hackatonu. Predbežne by sa mal konať 21. a 22. marca.  
12:19 Termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím sa predĺžil  
Termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím sa predĺžil. 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v utorok oznámilo zamestnávateľom, že v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na 
Slovensku predlžuje termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok (2019) z dátumu 31. 3. 2020 najneskôr do 
31. 5. 2020. Informovala o tom Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.  
12:15 V celom Dolnom Kubíne dočasne zrušili platené parkovanie  
Parkovanie v Dolnom Kubíne je od tohto týždňa bezplatné. Preventívne opatrenie proti šíreniu nového koronavírusu zaviedol 
krízový štáb mesta, platiť bude až do odvolania. Podľa dolnokubínskeho primátora Jána Prílepka opatrenie zaviedli z dôvodu, aby 
zamedzili kontaktu vodičov s parkovacími automatmi, manipulácii s hotovosťou, ale aj celkovo zjednodušili pohyb šoférov v centre 
mesta.  
12:07 Firmy volajú po opatreniach pre nový koronavírus  
Opatrenia v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu budú mať značné ekonomické vplyvy. V súčasnosti sú podnikatelia 
obmedzení vo svojej činnosti a rovnako sú obmedzené aj osobné kontakty medzi podnikateľmi a úradmi. Slovenská komora 
daňových poradcov (SKDP) rovnako aj Slovenská asociácia malých a stredných podnikov (SAMP) navrhujú niekoľko opatrení, ktoré 
by mali uľahčiť život firmám v súčasnej situácii. Celý článok nájdete TU >>  
Povinnú karanténu si nemôžeme mýliť s trojhviezdičkovým hotelom. Povedal to policajný prezident SR Milan Lučanský po tom, čo v 
utorok navštívil karanténne centrum v Gabčíkove. Umiestnení sú tu Slováci, ktorí povinnú 14-dňovú karanténu po návrate zo 
zahraničia nemôžu absolvovať v domácom prostredí. Policajný šéf zisťoval ich problémy a podnety, zároveň ich požiadal o 
trpezlivosť.  
11:55 Učiteľka z Materskej školy Velehradská v Bratislave má negatívne výsledky  
Informoval o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.  
11:45 Sabinov vyzýva spoločenstvá vlastníkov bytov k dezinfekcii  
Mesto Sabinov vyzýva spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a ďalších správcov bytov na území mesta, aby zabezpečili 
každodennú dezinfekciu kľučiek, zábradlí, výťahov a ďalších spoločných priestorov, v ktorých dochádza k častému pohybu občanov. 
Cieľom je zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Radnica o tom informuje na svojej webstránke. Zároveň obchodným 
prevádzkam, vrátane bytov odporúča, aby nepoužívali klimatizáciu alebo vzduchotechniku.  
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11:34 Ľudia v Nových Zámkoch počas víkendu opekali, hrali futbal aj basketbal, cvičili  
Mestská polícia v Nových Zámkoch od piatka (13. 3.) v denných aj nočných hodinách kontroluje dodržiavanie preventívnych 
opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, ako aj Ústredným krízovým štábom SR v súvislosti so šírením nového 
koronavírusu. Zatiaľ čo kaviarne či pohostinstvá zostali počas uplynulého víkendu väčšinou zatvorené, niektorí ľudia v skupinkách 
opekali alebo športovali.  
Mestské lesy v Bratislave žiadajú návštevníkov bratislavského lesoparku, aby dodržiavali dostatočný odstup aspoň dva metre od 
ostatných ľudí, chodievali sami či v prípade rodín v malých skupinách. Celý článok si prečítate TU >>  
Komárňanská radnica sa chce počas mimoriadneho stavu postarať o osamelých a nevládnych ľudí. Mesto im chce pomôcť 
predovšetkým s nákupom základných potrieb. Ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc, sa môžu sami telefonicky nahlásiť na mestskom 
úrade.  
11:26 Nemocnica Zlaté Moravce prijala opatrenia týkajúce sa chodu zariadenia  
Nemocnica Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom nového koronavírusu prijala mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie a 
jej chodu. Od utorka (17. 3.) je pri hlavnom vstupe umiestnená informačná tabuľa, ktorá zakazuje vstup do nemocnice nepovoleným 
osobám počas trvania chrípkovej epidémie, ako aj informácia o kontaktnom mieste, ktoré je zriadené na druhom poschodí v budove 
Laboratórnej medicíny. „Pri vstupe do areálu je pacientom kontrolovaná telesná teplota, zároveň sú povinní vyplniť dotazník, 
prostredníctvom ktorého sa zisťuje cestovateľská anamnéza pacienta. Vzhľadom na závažnosť situácie a ochrany nášho 
zdravotníckeho personálu nebude možné pacienta ošetriť bez vyplnenia dotazníka a odmeranej teploty,“ informovala Martina 
Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel, ktorej súčasťou je zlatomoravecká nemocnica.  
Polícia opäť dementuje informáciu, ktorá sa objavila na sociálnych sieťach, o uzatváraní Bratislavy v súvislosti s koronavírusom. Ako 
na sociálnej sieti uviedla bratislavská krajská polícia, rozsiahle kolóny nákladných vozidiel, ktoré sa tvoria na bratislavskom 
obchvate v smere do mesta, súvisia s uzatvorením štátnych hraníc Maďarska so Slovenskou republikou pre všetkých cudzincov a s 
tým spojených kontrol na maďarskej strane hraničného priechodu Čunovo – Rajka.  
V Hronskom Beňadiku v okrese Žarnovica sa aj napriek zákazu v súvislosti s pandémiou slúžila v nedeľu 15. marca omša v kostole. 
Prípad preverovali aj policajti. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, hliadka zistila, že na mieste sa uskutočnila takzvaná 
súkromná kňazská omša.  
Aktuálne zasadá krízový štáb Ministerstva zdravotníctva SR.  
11:15 Zriadilo sa ľahko zapamätateľné telefónne číslo  
Zriadilo sa ľahko zapamätateľné, bezplatné telefónne číslo ktoré smeruje hovory na infolinku Národného centra zdravotníckych 
informácií pre koronavírusové ochorenie. Okrem toho je bezplatná aj Star Phone aplikácia, ktorá uľahčuje prístup k všeobecným 
informáciám a dôležitým číslam a je dostupná v Apple Store (pre iOS) a Google Play (pre Android).  
11:13 Prijímanie žiadostí o licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby je pozastavené  
Prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany a žiadostí o udelenie akreditácie 
je pozastavené. Platí taktiež pozastavenie vykonávania a určovania skúšok odbornej spôsobilosti a kvalifikačných skúšok. Vyplýva 
to z opatrení, ktoré aktuálne platia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR aj na úseku súkromných 
bezpečnostných služieb. Ako informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová, opatrenia platia do odvolania.  
11:11 Zásobovanie má v prípade uzavretých hraníc výnimku  
Zásobovanie tovarom má v prípade hraníc uzavretých pre hrozbu koronavírusu výnimku. Opakovane to zdôrazňuje ministerstvo 
vnútra aj policajný zbor. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) ešte vo štvrtok 12. marca po zasadnutí ústredného krízového 
štábu zdôraznil, že vláda urobí všetko pre to, aby fabriky na Slovensku mohli fungovať a aby mohli byť zásobované. „Najhoršie, čo 
by bolo možné urobiť, je ešte ohroziť aj ako tak fungujúcu ekonomiku," povedal Pellegrini. Nákladná doprava je preto povolená na 
vnútroštátnych i medzinárodných trasách, dočasne boli dokonca zrušené nočné a nedeľné obmedzenia pre jazdu kamiónov. „Vodiči 
kamiónov však musia byť vybavení ochrannými pomôckami," zdôrazňuje rezort vnútra.  
V uliciach Šale už začali dobrovoľníci z radov mestských poslancov rozdávať prvé ochranné rúška. Radnica ich začala distribuovať 
obyvateľom mesta, ktorí si ich doteraz nemali možnosť zaobstarať.  
11:08 Výstavba diaľničných úsekov zatiaľ pre koronavírus nemusela byť prerušená  
Na žiadnom diaľničnom úseku vo výstavbe zatiaľ pre situáciu okolo šírenia nového koronavírusu nemusela byť prerušená činnosť a 
práce ďalej pokračujú. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zároveň vydala usmernenie pre jednotlivé stavby k preventívnym 
opatreniam na zamedzenie šírenia nákazy. Informujú o tom diaľničiari na sociálnej sieti.  
Na základe posledných opatrení vlády SR o zákaze prevádzkovania taxislužieb na prevoz ľudí, služba Bolt pozastavila prevádzku 
na celom Slovensku. Informoval o tom regionálny manažér spoločnosti Bolt pre strednú Európu Roman Sysel v utorok (17. 3.). 
Taxíky spoločnosti nepremávajú od pondelka 16. marca.  
Mesto Bratislava zrušilo pre riziko šírenia nového koronavírusu marcové zasadnutie mestského zastupiteľstva. To bolo plánované 
na 26. marca. Ďalší postup bude podľa magistrátu závisieť od vývoja situácie. Potvrdil to hovorca Bratislavy Peter Bubla.  
11:00 Internáty UKF aj naďalej poskytujú zahraničným študentom ubytovanie  
Všetci sa však musia zaregistrovať na vrátnici príslušného študentského domova a majú zákaz návštev až do odvolania. Tí študenti, 
ktorí boli v zahraničí, sú povinní podrobiť sa povinnej 14-dňovej karanténe a nahlásiť túto skutočnosť riaditeľovi internátu.  
10:58 Na bratislavskom obchvate sa tvoria kolóny z dôvodu uzavretia hraníc  
Na bratislavskom obchvate v smere do mesta sa tvoria rozsiahle kolóny nákladných vozidiel z dôvodu uzavretia štátnych hraníc 
Maďarska so SR. Hranice sú uzavreté pre všetkých cudzincov a na maďarskej strane hraničného priechodu Čunovo – Rajka sa 
vykonávajú kontroly. Na sociálnej sieti o tom informovala Polícia SR.  
"Aby nedošlo k úplnému upchatiu obchvatu Bratislavy, nákladné vozidlá sú odstavované na diaľnici D1 v smere od Trnavy približne 
na úrovni Zlatých pieskov a takisto na diaľnici D2 v smere od Malaciek, približne na úrovni Lamača," uviedla polícia. Dodala, že 
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nákladná doprava bude púšťaná postupne s ohľadom na aktuálnu situáciu v cestnej premávke. Polícia SR v tejto súvislosti žiada 
najmä vodičov kamiónov, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť a rešpektovali pokyny policajtov, prípadne na 
prejazd využili podľa možnosti iné trasy.  
Zabezpečenie šitia a distribúcie ochranných rúšok je jedným z opatrení, ktoré s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu prijal 
krízový štáb mesta Lučenec. Podľa slov primátorky Alexandry Pivkovej rúška od začiatku týždňa šijú miestne krajčírky.  
10:52 Špecializovaný trestný súd zrušil všetky marcové pojednávania  
Špecializovaný trestný súd zrušil pre momentálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom všetky termíny hlavných pojednávaní a 
verejných zasadnutí, ktoré boli vytýčené do 31.marca. Ako ďalej informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková, všetkým 
zamestnancom súdu bola umožnená práca z domu do 31. marca takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky 
Špecializovaného trestného súdu. „Vo väzobných trestných veciach a v úkonoch prípravného konania súd plní svoje úlohy v 
nezmenenom režime. Doba podateľne súdu bola upravená pre verejnosť od 09:00 do 12:00,“ dodala.  
10:45 Vo zvolenskom Continentali výroba zatiaľ pokračuje, krízový štáb zasadá denne  
V spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. (CASS) vo Zvolene v súvislosti s aktuálnou pandémiou denne zasadá 
krízový štáb, ktorý zavádza opatrenia a vyhodnocuje ich účinnosť. Ako informovala personálna riaditeľka spoločnosti Kristína 
Kavická, vedenie spoločnosti si uvedomuje zodpovednosť, ktorú má voči zamestnancom v zabezpečení životnosti závodu aj v 
budúcnosti. „Zároveň máme záväzky aj voči našim zákazníkom. Preto, kým to bude možné, nebudeme prerušovať výrobu,“ uviedla 
riaditeľka s tým, že situácia sa neustále dramaticky mení a musia sa pripraviť na všetky scenáre.  
10:40 U jednej rodiny dieťaťa zo škôlky v bratislavskom Ružinove sa potvrdila nákaza koronavírusom  
Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Martin Chren. "Bohužiaľ som sa dozvedel o prvej rodine dieťaťa z MŠ 
Palkovičova, ktorá bola celá (otec, mama, dieťa) pozitívne testovaná na koronavírus. Majú sa našťastie dobre, je to však prvý 
náznak toho, že sa choroba mohla rozšíriť aj mimo okruh našich zamestnancov," uviedol starosta Ružinova a zároveň informoval o 
niekoľkých negatívnych testoch na koronavírus u detí z MŠ Palkovičova.  
10:29 Trojica Prievidžaniek spustila aktivitu pod názvom Uši rúško susedovi  
Ochranné pomôcky v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu šije jedna z nich, ďalšie dve riešia logistiku. Rúška šijú i 
ďalšie tri dobrovoľníčky. Distribuovať ich budú najskôr najzraniteľnejším a aj tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s väčším počtom 
ľudí.  
Policajti neustále upozorňujú ľudí, aby v súvislosti s pandémiou rešpektovali mimoriadnu situáciu a nechodili na úrady. Ako uviedla 
polícia na sociálnej sieti, ľudia sú však nepoučiteľní a postupne sa zhromažďovali napríklad aj pred púchovským oddelením 
dokladov.  
Trojica Prievidžaniek spustila aktivitu pod názvom Uši rúško susedovi. Ochranné pomôcky v súvislosti s hrozbou šírenia nového 
koronavírusu šije jedna z nich, ďalšie dve riešia logistiku. Rúška šijú i ďalšie tri dobrovoľníčky. Distribuovať ich budú najskôr 
najzraniteľnejším a aj tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s väčším počtom ľudí.  
9:50 Slováci sa riadia odporúčaniami a vítajú preventívne opatrenia. Starší ľudia nevedia posúdiť stupeň ohrozenia, ukázal prieskum 
>>  
9:47 Banskobystrický kraj poskytne internáty pre zriadenie karanténnych centier  
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) poskytne štyri internáty v rôznych oblastiach kraja pre potreby ľudí, ktorí sa vracajú zo 
zahraničia a musia zostať v povinnej karanténe pre hrozbu šírenia koronavírusu. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie 
BBSK Lenka Štepáneková, prioritne sem budú umiestňovať rodinných príslušníkov zamestnancov zariadení sociálnych služieb, aby 
títo neboli v ohrození a bola zabezpečená bezproblémová prevádzka jednotlivých zariadení. Pri dostatočných kapacitách budú 
karanténne zóny dostupné aj pre širšiu verejnosť. V prípade potreby je kraj pripravený ich počet navýšiť.  
Krajská samospráva bude popri naliehavých prípadoch žiadať aj prioritné testovanie ľudí v karanténnych centrách na prítomnosť 
nového koronavírusu. „Využívať tiež bude súkromné testovacie laboratóriá, aby v prípade negatívnych výsledkov mohli ľudia opustiť 
karanténne centrum aj skôr ako po 14 dňoch, ak to po konzultácii s odborníkmi bude možné,“ doplnila vedúca.  
Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať spoločné spovede. Spovedať sa má 
prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou, a na tú treba dať priesvitnú zábranu. V súvislosti so šírením nového 
koronavírusu to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.  
Pri odbere vzoriek mobilným zariadením od pacienta podozrivého na ochorenie na koronavírus pomáhajú aj hasiči. Následne 
prebieha dezinfekcia.  
9:32 Slovenskí pekári a mlynári sú vyťažení  
V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu evidujú slovenskí pekári 40 - 50-percentný nárast dopytu po svojich 
výrobkoch. Zvýšený záujem pociťujú aj mlynári, ktorí už dnes hlásia, že majú málo ľudí na balenie múk. Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov zároveň navrhuje vláde zavedenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, a to v celom 
distribučnom reťazci - u výrobcov, dodávateľov i obchodníkov. “ Nechceme, aby sa táto situácia zneužívala ,” uviedla Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
9:23 Žilina vyzýva obyvateľov, aby prejavili spolupatričnosť so seniormi  
Mesto Žilina vyzýva obyvateľov, aby prejavili spolupatričnosť so seniormi, ktorí patria v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19 
k najviac ohrozeným skupinám. "V meste aktuálne žije viac ako 20.000 seniorov nad 60 rokov a starších. Mnohým z nich pomáha 
najbližšia rodina, no iným takáto pomoc chýba. Možno potrebujú pomôcť s nákupom, s liekmi, vybaviť neodkladnú záležitosť na 
úrade, alebo sa len potrebujú pozhovárať a upokojiť. Chcem v tejto situácii apelovať na všetkých Žilinčanov, ak poznáte vo svojom 
okolí, v susedstve takýchto starých ľudí, pomôžme si navzájom. Naše každodenné prejavy ľudskosti sú to, čo je naozaj 
povzbudzujúce. Napriek tomu, že nás čakajú ťažké dni," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Podotkol, že všeobecne sa 
odporúča pravidelná kontrola starých ľudí a susedov vo vyššom veku, najmä osamelo žijúcich.  
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Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) je nespokojný s tým, že ústredný krízový štáb v pondelok 
(16. 3.) nepristúpil na riešenie vyplácania sociálnych dávok prostredníctvom mobilnej pošty, ktorú spolu s neziskovými 
organizáciami navrhoval ako spôsob obmedzenia šírenia nákazy novým koronavírusom. "Riešenie, ktoré krízový štáb prijal, 
považujeme za neľudské a neviem sa s ním stotožniť," uviedol splnomocnenec na sociálnej sieti v súvislosti s tým, že na výplatu 
sociálnych dávok pre členov marginalizovaných rómskych komunít budú na poštách dohliadať bezpečnostné zložky, niekde i vojaci.  
Pred Klinikou infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch v Bratislave postavili 
špeciálny stan, v ktorom sa robia testy na nový koronavírus, Špeciálny stan má zabezpečiť, aby ľudia, ktorí by mohli byť podozriví 
na nový koronavírus, nevošli do nemocnice. Vypomáhajú aj vojaci.  
Ministerstvo vnútra (MV) zakúpilo milión kusov antibakteriálnych rúšok. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom 
registri zmlúv, celkové náklady na zabezpečenie rúšok vyčíslili na 2 520 000 eur aj s DPH. Rúška má do Ústredného skladu MV SR 
v Slovenskej Ľupči dodať spoločnosť Fintex s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi. „Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v 
čiastkových dodávkach do 30. júna 2020,“ uvádza sa v zmluve.  
8:45 Vytvorenie "červenej zóny" v nemocnici v Považskej Bystrici je prakticky nemožné, tvrdí riaditeľ  
Vytvorenie tzv. červenej zóny, ktorá by bola odčlenená od ostatných častí nemocnice, je v prípade Nemocnice s poliklinikou (NsP) v 
Považskej Bystrici prakticky nemožné. Povedal to riaditeľ nemocnice Igor Steiner. „Predstava je taká, že časť zdravotníckeho 
zariadenia má byť upravená tak, že budú oddelení infekční pacienti od neinfekčných. U nás je to riešiť veľmi ťažko, lebo my sme 
nemocnica, ktorá nemá technické usporiadanie v zmysle jedného vchodu, máme niekoľko desiatok vchodov, takže hľadáme 
alternatívy. Vyriešime to tak, že sa nebude dať pohybovať z jedného vchodu do druhého, čiže ten, kto vojde do detskej polikliniky, 
sa nedostane ďalej, rovnako to bude v poliklinike dospelých či ostatných pavilónoch. Tým zamedzíme presúvaniu ľudí a pacientov 
po celej nemocnici,“ informoval Steiner.  
8:40 Pred bojnickou NsP postavili stan, bude slúžiť ako filtračná zóna pre pacientov  
Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zriadila spolu s dobrovoľníkmi z civilnej ochrany stan pri vrátnici 
svojho areálu. Ten bude slúžiť tamojším zdravotníkom ako filtračná zóna pre pacientov v nadväznosti na šírenie nového 
koronavírusu. "Od utorka bude zdravotnícky personál v stane merať teplotu prichádzajúcim pacientom, odoberať základnú 
cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu a zbierať podpísané čestné vyhlásenie pacienta," informovala ďalej nemocnica na 
svojej stránke na sociálnej sieti.  
Od stredy 18. marca budú v stane merať telesnú teplotu aj zamestnancom nemocnice. "Krízový štáb sa pre tento krok rozhodol 
preto, aby zabránil možnému hroziacemu riziku rozšírenia nového koronavírusu v priestoroch nemocnice," dodala bojnická 
nemocnica.  
8:35 58 zamestnancov nemocnice v Prievidzi je v karanténe, 27 zdravotníkov na Kramároch  
V preventívnej karanténe je od pondelka (16. 3.) 58 zamestnancov NsP Prievidza, z toho 22 lekárov, 30 sestier a šesť sanitárov. 
Nariadili im ju po tom, ako cez uplynulý víken  
 
Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa Zdroj: SITA/Marko Erd 
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Global24 s.r.o.  

Bratislava 17. marca (TASR) - V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre nový koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v 

SR prudký nárast dopytu po výrobkoch.  
 
Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú pre všetky mlyny v SR asi 
50 ľudí pri balení múky. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý zastupuje drvivú väčšinu 
spoločností v sektore. Sektor zároveň hlási akútny nedostatok ochranných prostriedkov.  
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne podľa zväzu 
nemôžu zastaviť. "Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/pekari-hlasia-prudky-narast-vyroby-maju-nedostatok-ochrannych-pomocok-68977
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zabezpečíme 'hotline závozy' a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných 
miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
príde k vysokej úrovni práceneschopnosti, tak budú pekárne potrebovať približne 3000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor 
naprieč Slovenskom.  
Podľa Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie. "Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú 
pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej 
ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky 
ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom," zdôraznila Lopúchová, ktorá však upozornila na akútny nedostatok ochranných 
pomôcok.  
"Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé," zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. "Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov, ale aj 
výrobcov," dodala Lopúchová.  
Na Slovensku podľa SZPCC funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé - remeselné). V celom 
pekárenskom sektore pracuje 12.000 ľudí, z toho je asi 3600 pracovníkov odbytu (vodiči a predavačky), ktorí sú najviac vystavení 
nákaze. Pekárne by nutne potrebovali aspoň 8000 kusov (ks) rúšok, 3000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Potrebujú zároveň zaistiť aj dezinfekčné prostriedky, 
aspoň 12.000 ks na týždeň, ako aj jednorazové rukavice, v počte aspoň 3600 balení na týždeň.  
jal pop  
Zdroj: TASR 
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SITA  

V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu na Slovensku evidujú pekári, cestovinári a mlynári prudší nárast dopytu po 
výrobkoch.  
 
Pekári hlásia 40 až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí pri balení 
múk, a to pre všetky mlyny na Slovensku. Zároveň bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý zastupuje 
drvivú väčšinu spoločností z daného sektoru, požiadaný krízovým štábom vlády SR o informácie týkajúce sa personálnych a 
výrobných kapacít. Agentúru SITA o tom v utorok informovala predsedkyňa zväzu Tatiana Lopúchová.  
Nakoľko pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne nemôžu 
zastaviť. „Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 
zabezpečíme hotline závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných 
miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
dôjde k vysokej maródnosti, budú pekárne potrebovať približne 3 000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč 
Slovenskom. Podľa Tatiany Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie.  
„Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku 
nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však 
ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ hovorí Tatiana 
Lopúchová, ktorá však upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok. „Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami 
respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky 
zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti 
pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila Lopúchová.  
Koronavírus všetko zmenil: Slováci sa druhý deň zobúdzajú do prísnejších opatrení, tento kraj zaviedol bezplatné cestovanie  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa táto 
situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov ale i 
výrobcov,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Na Slovensku funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé-remeselné). V celom pekárenskom sektore 
pracuje 12 000 pracovníkov. Z toho je zhruba 3 600 pracovníkov odbytu, čiže vodiči a predavačky, ktorí sú najviac vystavení 
nákaze. Pekárne by nutne potrebovali minimálne 8 000 kusov rúšok, 3 000 kusov respirátorov a 300 kusov difúzorov na nanášanie 
plošnej dezinfekcie v priestoroch výrob a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Zároveň potrebujú zaistiť aj dezinfekčné 
prostriedky aspoň 12 000 kusov na týždeň, jednorazové rukavice v objeme aspoň 3 600 balení na týždeň. 
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Heureka Evolution  

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre nový koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v SR prudký nárast dopytu po 
výrobkoch.  
 
Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú pre všetky mlyny v SR asi 
50 ľudí pri balení múky. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý zastupuje drvivú väčšinu 
spoločností v sektore. Sektor zároveň hlási akútny nedostatok ochranných prostriedkov  
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne podľa zväzu 
nemôžu zastaviť. „Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 
zabezpečíme ‘hotline závozy' a priamy predaj základnýc  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
príde k vysokej úrovni práceneschopnosti, tak budú pekárne potrebovať približne 3000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor 
naprieč Slovenskom.  
Podľa Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie. „Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú 
pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej 
ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky 
ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ zdôraznila Lopúchová, ktorá však upozornila na akútny nedostatok ochranných 
pomôcok.  
„Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov, ale aj 
výrobcov,“ dodala Lopúchová.  
Na Slovensku podľa SZPCC funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé – remeselné). V celom 
pekárenskom sektore pracuje 12.000 ľudí, z toho je asi 3600 pracovníkov odbytu (vodiči a predavačky), ktorí sú najviac vystavení 
nákaze. Pekárne by nutne potrebovali aspoň 8000 kusov (ks) rúšok, 3000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Potrebujú zároveň zaistiť aj dezinfekčné prostriedky, 
aspoň 12.000 ks na týždeň, ako aj jednorazové rukavice, v počte aspoň 3600 balení na týždeň.  
Varovanie 
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Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 

táto situácia nezneužívala.  
 
V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre nový koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v SR prudký nárast dopytu po 
výrobkoch. Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú pre všetky 
mlyny v SR asi 50 ľudí pri balení múky. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý 
zastupuje drvivú väčšinu spoločností v sektore. Sektor zároveň hlási akútny...  
zdroj: Aktuality 
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Tlačová správa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.Pekári hlásia prudký nárast výroby.  

 
Pripravujú sa na krízový scenár, ľudí bez pečiva však nenechajú  
Nakoľko pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne nemôžu 
zastaviť. „Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 
zabezpečíme hotline závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných 
miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Zväz sa spolu s výrobcami začali pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
dôjde k vysokej maródnosti, budú pekárne potrebovať približne 3 000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč 
Slovenskom. Podľa Tatiany Lopúchovej, predsedkyne zväzu, však všetko bude závisieť od vývoja situácie. „ Je pre nás prednostne 
potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s 
veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe 
a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ hovorí Tatiana Lopúchová, ktorá však 
upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok. „ Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov 
na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade 
obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ 
zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov ale i 
výrobcov,“ dodala Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
FAKTY O SLOVENSKÝCH PEKÁRŇACH A ICH OPATRENIACH:  
- Na Slovensku funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé-remeselné)  
- 12 000 pracovníkov pracuje v celom pekárenskom sektore  
- Z toho je cca 3 600 pracovníkov odbytu, čiže vodiči a predavačky, ktorí sú najviac vystavení nákaze  
- Pekárne by nutne potrebovali minimálne 8 000 ks rúšok, 3 000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej dezinfekcie 
v priestoroch výrob a na ložných plochách áut pre všetky pekárne  
- Potrebujú zaistiť aj dezinfekčné prostriedky aspoň 12 000 ks na týždeň, jednorazové rukavice v objeme aspoň 3 600 balení na 
týždeň  
17.3.2020 
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V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre nový koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v SR prudký nárast dopytu po 

výrobkoch.  
 
Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú pre všetky mlyny v SR asi 
50 ľudí pri balení múky. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý zastupuje drvivú väčšinu 
spoločností v sektore. Sektor zároveň hlási akútny nedostatok ochranných prostriedkov.  
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne podľa zväzu 
nemôžu zastaviť. „ Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 
zabezpečíme 'hotline závozy'a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných 
miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
príde k vysokej úrovni práceneschopnosti, tak budú pekárne potrebovať približne 3000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor 
naprieč Slovenskom.  
Podľa Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie. „ Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú 
pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej 
ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky 
ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ zdôraznila Lopúchová, ktorá však upozornila na akútny nedostatok ochranných 
pomôcok.  
„ Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. „ Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov, ale aj 
výrobcov,“ dodala Lopúchová.  
Na Slovensku podľa SZPCC funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé - remeselné). V celom 
pekárenskom sektore pracuje 12.000 ľudí, z toho je asi 3600 pracovníkov odbytu (vodiči a predavačky), ktorí sú najviac vystavení 
nákaze. Pekárne by nutne potrebovali aspoň 8000 kusov (ks) rúšok, 3000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Potrebujú zároveň zaistiť aj dezinfekčné prostriedky, 
aspoň 12.000 ks na týždeň, ako aj jednorazové rukavice, v počte aspoň 3600 balení na týždeň. 
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Pekári hlásia obrovský dopyt po výrobkoch. Akútne chýbajú ľudia a 
ochranné prostriedky  

Dátum: 17.03.2020 

Zdroj: pravda.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 
https://www.facebook.com/pravdadennik  

TASR V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v SR prudký nárast dopytu po 
výrobkoch.  
 
Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú pre všetky mlyny v SR asi 
50 ľudí pri balení múky.  
Sektor zároveň hlási akútny nedostatok ochranných prostriedkov.  
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne podľa zväzu 
nemôžu zastaviť.  
„Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy zabezpečíme 
‚hotline závozy‘ a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných miestach v 
mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
príde k vysokej úrovni práceneschopnosti, tak budú pekárne potrebovať približne 3000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor 
naprieč Slovenskom.  
Podľa Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie. „Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú 
pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej 
ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky 
ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ zdôraznila Lopúchová, ktorá však upozornila na akútny nedostatok ochranných 
pomôcok.  
„Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov, ale aj 
výrobcov,“ dodala Lopúchová.  
Na Slovensku podľa SZPCC funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé – remeselné). V celom 
pekárenskom sektore pracuje 12.000 ľudí, z toho je asi 3600 pracovníkov odbytu (vodiči a predavačky), ktorí sú najviac vystavení 
nákaze.  
Pekárne by nutne potrebovali aspoň 8000 kusov (ks) rúšok, 3000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Potrebujú zároveň zaistiť aj dezinfekčné prostriedky, 
aspoň 12.000 ks na týždeň, ako aj jednorazové rukavice, v počte aspoň 3600 balení na týždeň. 
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V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre nový koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v SR prudký nárast dopytu po 

výrobkoch.  
 
Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú pre všetky mlyny v SR asi 
50 ľudí pri balení múky. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý zastupuje drvivú väčšinu 
spoločností v sektore. Sektor zároveň hlási akútny nedostatok ochranných prostriedkov.  
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne podľa zväzu 
nemôžu zastaviť. „Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 
zabezpečíme 'hotline závozy'a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných 
miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
príde k vysokej úrovni práceneschopnosti, tak budú pekárne potrebovať približne 3000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor 
naprieč Slovenskom.  
 
Ochrana vodičov  
Podľa Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie. „Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú 
pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej 
ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky 
ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ zdôraznila Lopúchová, ktorá však upozornila na akútny nedostatok ochranných 
pomôcok.  
„Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila.  
 
Moratórium na suroviny  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov, ale aj 
výrobcov,“ dodala Lopúchová.  
Na Slovensku podľa SZPCC funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé - remeselné). V celom 
pekárenskom sektore pracuje 12.000 ľudí, z toho je asi 3600 pracovníkov odbytu (vodiči a predavačky), ktorí sú najviac vystavení 
nákaze. Pekárne by nutne potrebovali aspoň 8000 kusov (ks) rúšok, 3000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Potrebujú zároveň zaistiť aj dezinfekčné prostriedky, 
aspoň 12 000 ks na týždeň, ako aj jednorazové rukavice, v počte aspoň 3600 balení na týždeň. 
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Pekári sa pripravujú sa na krízový scenár, ľudí bez pečiva však 
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Sulky Econov  

V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu v našej krajine evidujú pekári, cestovinári a mlynári prudší nárast dopytu po 
výrobkoch. Pekári hlásia 40 – 50 percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí 
pri balení múk, a to dohromady pre všetky mlyny na Slovensku.  
 
Zároveň bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý zastupuje drvivú väčšinu spoločností z daného sektoru, 
požiadaný krízovým štábom vlády SR o informácie týkajúce sa personálnych a výrobných kapacít.  
 
Vedia zabezpečiť predaj základných pekárenských výrobkov  
Nakoľko pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne nemôžu 
zastaviť.  
„Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy zabezpečíme 
hotline závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných miestach v 
mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov.  
Zväz sa spolu s výrobcami začali pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
dôjde k vysokej maródnosti, budú pekárne potrebovať približne 3 000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč 
Slovenskom. Podľa Tatiany Lopúchovej, predsedkyne zväzu, však všetko bude závisieť od vývoja situácie.  
 
Navrhli vyhlásenie cenového moratória na suroviny  
„Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku 
nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však 
ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ hovorí Tatiana 
Lopúchová, ktorá však upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok. „Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami 
respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky 
zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti 
pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala.  
„Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov ale i výrobcov,“ dodala Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
 
Fakty o slovenských pekárňach a ich opatreniach  
– Na Slovensku funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé-remeselné)  
– 12 000 pracovníkov pracuje v celom pekárenskom sektore, z toho je cca 3 600 pracovníkov odbytu, čiže vodiči a predavačky, ktorí 
sú najviac vystavení nákaze  
– Pekárne by nutne potrebovali minimálne 8 000 ks rúšok, 3 000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výrob a na ložných plochách áut pre všetky pekárne  
– Potrebujú zaistiť aj dezinfekčné prostriedky aspoň 12 000 ks na týždeň, jednorazové rukavice v objeme aspoň 3 600 balení na 
týždeň  
Autor článku: TS - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk 
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Pekári hlásia prudký nárast výroby. Pripravujú sa na krízový scenár, 
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Martina Dudíková  

V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu v našej krajine evidujú pekári, cestovinári a mlynári prudší nárast dopytu po 
výrobkoch. Pekári hlásia 40 – 50 percentný nárast dopytu , mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí 
pri balení múk, a to dohromady pre všetky mlyny na Slovensku. Zároveň bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý 
zastupuje drvivú väčšinu spoločností z daného sektoru, požiadaný krízovým štábom vlády SR o informácie týkajúce sa 
personálnych a výrobných kapacít.  
 
Nakoľko pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne nemôžu zastaviť 
„Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy zabezpečíme 
hotline závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných miestach v 
mestách a dedinách za vopred určených podmienok ,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov.  
Zväz sa spolu s výrobcami začali pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
dôjde k vysokej maródnosti, budú pekárne potrebovať približne 3 000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč 
Slovenskom . Podľa Tatiany Lopúchovej, predsedkyne zväzu, však všetko bude závisieť od vývoja situácie. „ Je pre nás prednostne 
potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s 
veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe 
a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom ,“ hovorí Tatiana Lopúchová, ktorá však 
upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok. „ Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov 
na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade 
obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ 
zdôraznila  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov ale i 
výrobcov ,“ dodala Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
FAKTY O SLOVENSKÝCH PEKÁRŇACH A ICH OPATRENIACH:  
– Na Slovensku funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé-remeselné)  
– 12 000 pracovníkov pracuje v celom pekárenskom sektore  
– Z toho je cca 3 600 pracovníkov odbytu, čiže vodiči a predavačky, ktorí sú najviac vystavení nákaze  
– Pekárne by nutne potrebovali minimálne 8 000 ks rúšok, 3 000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výrob a na ložných plochách áut pre všetky pekárne  
– Potrebujú zaistiť aj dezinfekčné prostriedky aspoň 12 000 ks na týždeň, jednorazové rukavice v objeme aspoň 3 600 balení na 
týždeň  
Zdroj fotiek: Unsplash  
sledujte nás na: 
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Miroslav FRINDT, moderátor  
Hovorili sme o panike, a teraz tie dôsledky. Mlynári a pekári zažívajú enormný nápor. Dopyt po múke a pečive sa v posledných 
dňoch niekoľkonásobne zvýšil. Mlyny melú aj v nedeľu, pekárne zvýšili svoje kapacity na maximum. Výrobcovia však ubezpečujú, 
že majú dostatočné zásoby. Chleba aj múky bude dosť.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Mlyn v Pohronskom Ruskove pri Želiezovciach je najväčším výrobcom muky u nás. Aktuálne produkujú až o tretinu viac múky ako 
bežne. Najviac stúpol dopyt po kilový baleniach polohrubej múky.  
 
Peter MOČKO, riaditeľ spoločnosti Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.  
S ničím takýmto som sa vo svojej histórii ešte nestretol. Štandardný režim práce našej mlynskej a baliarenskej prevádzke bol, že sa 
pracovalo od pondelku od rána do soboty do rána. V súčasnosti, alebo teda už zhruba tri týždne pracujeme v režime nepretržitej 
prevádzky, tzn., že pracujeme 24 hodín. Aj soboty, aj nedele.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
V prevádzke zároveň platia špeciálne opatrenia. Vodiči nákladných áut, ktorí múku vozia do obchodov, nesmú v areáli mlyna 
vystúpiť z auta a dostať sa do kontaktu s pracovníkmi či so surovinou. Nedostatok múky podľa mlynárov na Slovensku nehrozí.  
 
Peter MOČKO, riaditeľ spoločnosti Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.  
Máme, čo je veľmi dôležité, dostatok vstupnej suroviny, pšenice na niekoľko mesiacov, máme aj obalový materiál. Múky je a bude 
dosť.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Rastie aj dopyt po chlebe a pečive. Záujem sa zvýšil o 20 a niekde až o 50 %.  
 
Juraj OREMUS, majiteľ pekárne Juraj Oremus  
Čo, tak začali narastať tie objednávky, začínal minulý týždeň v piatok, to bolo dosť také ozaj skutočne náročné, lebo tam v priebehu 
dňa vystúpili o 50 %. Problém to pre nás nie je, lebo kapacitne máme dostatočnú kapacitu.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Pekári tvrdia, že chleba je dostatok. Ak by sa situácia v najbližších dňoch zhoršila, pripravené majú i krízové plány.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Sl. zväzu pekárov, cukrárov a cest.  
Zatiaľ vlastne stíhajú pekári vyrábať podľa objednávok obchodníkov aj špeciálnejšie výrobky, či už sú to koláče alebo nejaké 
špeciálne pečivo. Ak by prišlo k nejakej krízovej situácii v jednotlivých pekárňach, samozrejme, by sa prešlo iba na ten základný 
sortiment, čiže chlieb a pečivo.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Aj keď je surovín dosť, situáciu môže potenciálne skomplikovať nedostatok pracovníkov. Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 
však prízvukuje, že výroba chleba tým ohrozená nebude, keďže je v pekárňach do veľkej miery automatizovaná. Iveta Tanoczká, 
RTVS. 
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Anton GBUR, moderátor  
Mlynári a pekári zažívajú enormný nápor. Dopyt po múke a pečive sa v posledných dňoch niekoľkonásobne zvýšil. Mlyny melú aj v 
nedeľu. Pekárne navýšili svoje kapacity na maximum. Výrobcovia však ubezpečujú, že majú dostatočné zásoby a chleba i múky 
bude dostatok.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Mlyn v Pohronskom Ruskove pri Želiezovciach je najväčším výrobcom múky u nás. Aktuálne produkujú až o tretinu viac múky ako 
bežne. Najviac stúpol dopyt po kilových baleniach polohrubej múky.  
 
Peter MOČKO, riaditeľ spločnosti Mlyn Pohronský Ruskov, a. s.  
S niečím takýmto som sa vo svojej histórii ešte nestretol. Štandardný režim práce našej mlynskej a baliarenskej prevádzke bol, že 
sa pracovalo od pondelku od rána do soboty do rána.  
 
Peter MOČKO, riaditeľ spločnosti Mlyn Pohronský Ruskov, a. s.  
V súčasnosti alebo teda zhruba 3 týždne pracujeme v režime nepretržitej prevádzky, tzn., že pracujeme 24 hodín aj soboty aj 
nedele.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
V prevádzke zároveň platia špeciálne opatrenia. Vodiči nákladných áut, ktorí múku vozia do obchodov nesmú v areáli mlyna 
vystúpiť z auta a dostať sa do kontaktu s pracovníkmi či so surovinou. Nedostatok múky podľa mlynárov na Slovensku nehrozí.  
 
Peter MOČKO, riaditeľ spločnosti Mlyn Pohronský Ruskov, a. s.  
Máme, čo je veľmi dôležité, dostatok vstupnej suroviny pšenice na niekoľko mesiacov, máme aj obalový materiál. Múky je a bude 
dosť.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Rastie aj dopyt po chlebe a pečive. Záujem sa zvýšil o 20 a niekde až 50 %.  
 
Juraj OREMUS, majiteľ pekárne Juraj OREMUS  
Čo, tak začali narastať objednávky, začínali minulý týždeň v piatok. To bolo dosť také ozaj skutočne náročné, lebo tam v priebehu 
dňa vystúpili o 50 %. Problém to pre nás nie je, kapacitne máme dostatočnú kapacitu.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Pekári tvrdia, že chleba je dostatok. Ak by sa situácia v najbližších dňoch zhoršila pripravené majú krízové plány.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Zatiaľ vlastne stíhajú pekári vyrábať podľa objednávok obchodníkov aj špeciálnejšie výrobky, či už koláče alebo nejaké špeciálne 
pečivo. Ak by prišlo k nejakej krízovej situácii v jednotlivých pekárne, samozrejme by sa prešlo iba na ten základný sortiment, čiže 
chlieb a pečivo.  
 
Iveta TANOCZKÁ, redaktorka  
Aj keď surovín dosť, situáciu môže potenciálne skomplikovať nedostatok pracovníkov. Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov však 
prízvukuje, že výroba chleba tým ohrozená nebude, keďže je v pekárňach do veľkej miery automatizovaná. Iveta Tanoczká, RTVS.  
 
Anton GBUR, moderátor  
Andrej Kiska sa vzdal poslaneckého mandátu. Jeho náhradníkom by mal byť jeho dlhoročný spolupracovník Tomáš Lehotský. Viac 
povedia kolegovia v správach o devätnástej na Jednotke. Dovidenia. 
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Bratislava 17. marca (TASR) - V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre nový koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v 
SR prudký nárast dopytu po výrobkoch. Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch 
nutne potrebujú pre všetky mlyny v SR asi 50 ludí pri balení múky. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov (SZPCC), ktorý zastupuje drvivú väčšinu spoločností v sektore. Sektor zároveň hlási akútny nedostatok ochranných 
prostriedkov.  
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ludia záujem, výrobu pekárne podla zväzu 
nemôžu zastaviť. "Vláde SR sme prislúbili, že obyvatelov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 
zabezpečíme ·hotline závozy· a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných 
miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
príde k vysokej úrovni práceneschopnosti, tak budú pekárne potrebovať približne 3000 ludí ako pomocný personál pre celý sektor 
naprieč Slovenskom.  
Podla Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie. "Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú 
pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s velkým počtom ludí, a zároveň riziku jej 
ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ludí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky 
ani  
nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom," zdôraznila Lopúchová, ktorá však upozornila na akútny nedostatok ochranných 
pomôcok.  
"Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ludí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé," zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. "Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávatelov, ale aj 
výrobcov," dodala Lopúchová.  
Na Slovensku podla SZPCC funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne velkých, zvyšok malé - remeselné). V celom 
pekárenskom sektore pracuje 12.000 ludí, z toho je asi 3600 pracovníkov odbytu (vodiči a predavačky), ktorí sú najviac vystavení 
nákaze. Pekárne by nutne potrebovali aspoň 8000 kusov (ks) rúšok, 3000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Potrebujú zároveň zaistiť aj dezinfekčné prostriedky, 
aspoň 12.000 ks na týždeň, ako aj jednorazové rukavice, v počte aspoň 3600 balení na týždeň.  
 
 
jal pop 
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Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne podľa zväzu 

nemôžu zastaviť.  
 
Bratislava 17. marca (TASR) - V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre nový koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v 
SR prudký nárast dopytu po výrobkoch. Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch 
nutne potrebujú pre všetky mlyny v SR asi 50 ľudí pri balení múky. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov (SZPCC), ktorý zastupuje drvivú väčšinu spoločností v sektore. Sektor zároveň hlási akútny nedostatok ochranných 
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prostriedkov.  
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne podľa zväzu 
nemôžu zastaviť. "Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 
zabezpečíme 'hotline závozy' a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných 
miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
príde k vysokej úrovni práceneschopnosti, tak budú pekárne potrebovať približne 3000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor 
naprieč Slovenskom.  
Podľa Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie. "Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú 
pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej 
ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky 
ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,"  
zdôraznila Lopúchová, ktorá však upozornila na akútny nedostatok ochranných pomôcok.  
"Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé," zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. "Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov, ale aj 
výrobcov," dodala Lopúchová.  
Na Slovensku podľa SZPCC funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé - remeselné). V celom 
pekárenskom sektore pracuje 12.000 ľudí, z toho je asi 3600 pracovníkov odbytu (vodiči a predavačky), ktorí sú najviac vystavení 
nákaze. Pekárne by nutne potrebovali aspoň 8000 kusov (ks) rúšok, 3000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Potrebujú zároveň zaistiť aj dezinfekčné prostriedky, 
aspoň 12.000 ks na týždeň, ako aj jednorazové rukavice, v počte aspoň 3600 balení na týždeň. 
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V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre nový koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v SR prudký nárast dopytu po 

výrobkoch. Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú pre všetky 
mlyny v SR asi 50 ľudí pri balení múky. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý 
zastupuje drvivú väčšinu spoločností v sektore. Sektor zároveň hlási akútny nedostatok ochranných prostriedkov  
 
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne podľa zväzu 
nemôžu zastaviť. „Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 
zabezpečíme ‘hotline závozy’ a priamy predaj základnýc  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
príde k vysokej úrovni práceneschopnosti, tak budú pekárne potrebovať približne 3000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor 
naprieč Slovenskom.  
Podľa Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie. „Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú 
pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej 
ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky 
ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ zdôraznila Lopúchová, ktorá však upozornila na akútny nedostatok ochranných 
pomôcok.  
„Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov, ale aj 
výrobcov,“ dodala Lopúchová.  
Na Slovensku podľa SZPCC funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé – remeselné). V celom 
pekárenskom sektore pracuje 12.000 ľudí, z toho je asi 3600 pracovníkov odbytu (vodiči a predavačky), ktorí sú najviac vystavení 
nákaze. Pekárne by nutne potrebovali aspoň 8000 kusov (ks) rúšok, 3000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Potrebujú zároveň zaistiť aj dezinfekčné prostriedky, 
aspoň 12.000 ks na týždeň, ako aj jednorazové rukavice, v počte aspoň 3600 balení na týždeň. 
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BRATISLAVA - Slováci aktuálne trávia väčšinu času doma a vo veľkom sa zásobujú potravinami. V dôsledku stúpajúceho počtu 

prípadov koronavírusu tak v našej krajine evidujú pekári, cestovinári a mlynári prudší nárast dopytu po výrobkoch. Pripravujú sa na 
krízový scenár, no hlásia, ľudí bez pečiva nenecháme!  
 
Pekári evidujú 40 až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí pri balení 
múk, a to dohromady pre všetky mlyny na Slovensku.  
Zároveň bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý zastupuje drvivú väčšinu spoločností z daného sektoru, 
požiadaný krízovým štábom vlády SR o informácie týkajúce sa personálnych a výrobných kapacít. Prostredníctvom tlačovej správy 
o tom informovali slovenskí pekári.  
„Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy zabezpečíme 
hotline závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných miestach v 
mestách a dedinách za vopred určených podmienok ,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov.  
Pripravujú krízové scenáre  
Zväz sa spolu s výrobcami začali pripravovať na rôzne krízové scenáre. Ak by došlo k vysokej maródnosti, pekárne budú podľa 
vyhlásenia potrebovať približne 3000 ľudí ako pomocný personál. Týka sa to celého Slovenska. Podľa Lopúchovej však všetko bude 
závisieť od vývoja situácie.  
„Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku 
nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však 
ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ priblížila.  
Predsedkyňa zároveň upozornila na akútny nedostatok ochranných pomôcok. „Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami 
respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky 
zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti 
pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila  
Cenové moratórium na suroviny?  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov ale i 
výrobcov “ dodala Lopúchová.  
Fakty a čísla  
na Slovensku funguje 500 pekární  
v celom pekárenskom sektore pracuje 12-tisíc pracovníkov  
najviac vystavení nákaze sú vodiči a predavačky, čiže pracovníci odbytu, ktorých je 3600  
pekárne hlásia, že by nutne potrebovali 8000 rúšok a 3000 respirátorov  
taktiež 30 difúzorov na nanášanie plošnej dezinfekcie v priestoroch výrob a na ložných plochách áut pre všetky pekárne  
zaistiť potrebujú aj 12-tisíc kusov dezinfekčných prostriedkov na týždeň a aspoň 3600 balení jednorazových rukavíc taktiež na 
týždeň  
 
Zdroj: gettyimages.com 
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Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu nemôžu zastaviť.  

 
V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu na Slovensku evidujú pekári, cestovinári a mlynári prudší nárast dopytu po 
výrobkoch. Pekári hlásia 40 až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí 
pri balení múk, a to pre všetky mlyny na Slovensku.  
Zároveň bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý zastupuje drvivú väčšinu spoločností z daného 
sektoru, požiadaný krízovým štábom vlády SR o informácie týkajúce sa personálnych a výrobných kapacít. Agentúru SITA o tom v 
utorok informovala predsedkyňa zväzu Tatiana Lopúchová.  
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu nemôžu zastaviť.  
„Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy zabezpečíme 
hotline závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných miestach v 
mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
 
Ochrana vodičov je dôležitá  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
dôjde k vysokej maródnosti, budú pekárne potrebovať približne 3 000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč 
Slovenskom. Podľa Tatiany Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie.  
„Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku 
nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však 
ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ hovorí Tatiana 
Lopúchová, ktorá však upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok.  
„Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila Lopúchová.  
 
Situácia sa nesmie zneužívať  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa táto 
situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov ale i 
výrobcov,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Na Slovensku funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé-remeselné). V celom pekárenskom sektore 
pracuje 12 000 pracovníkov. Z toho je zhruba 3 600 pracovníkov odbytu, čiže vodiči a predavačky, ktorí sú najviac vystavení 
nákaze.  
Pekárne by nutne potrebovali minimálne 8 000 kusov rúšok, 3 000 kusov respirátorov a 300 kusov difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Zároveň potrebujú zaistiť aj dezinfekčné prostriedky 
aspoň 12 000 kusov na týždeň, jednorazové rukavice v objeme aspoň 3 600 balení na týždeň. 
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V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu v našej krajine evidujú pekári, cestovinári a mlynári prudší nárast dopytu po 

výrobkoch. Pekári hlásia 40 – 50 percentný nárast dopytu.  
 
Mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí pri balení múk, a to spolu pre všetky mlyny na Slovensku. 
Zároveň bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý zastupuje drvivú väčšinu spoločností z daného sektoru, 
požiadaný krízovým štábom vlády SR o informácie týkajúce sa personálnych a výrobných kapacít.  
Nakoľko pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne nemôžu 
zastaviť.  
„Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy zabezpečíme 
hotline závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných miestach v 
mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov.  
Zväz sa spolu s výrobcami začali pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
dôjde k vysokej chorobnosti, budú pekárne potrebovať približne 3 000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč 
Slovenskom. Podľa T. Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie.  
„Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku 
nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však 
ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ hovorí T. 
Lopúchová, ktorá však upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok. „Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami 
respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky 
zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti 
pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov ale i 
výrobcov,“ dodala T. Lopúchová.  
 
FAKTY O SLOVENSKÝCH PEKÁRŇACH A ICH OPATRENIACH:  
- Na Slovensku funguje  
 
500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé-remeselné)  
-  
 
12 000 pracovníkov  
pracuje v celom pekárenskom sektore  
- Z toho je cca  
 
3 600 pracovníkov odbytu  
, čiže vodiči a predavačky, ktorí sú najviac vystavení nákaze  
- Pekárne by nutne potrebovali minimálne 8 000 ks rúšok, 3 000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej dezinfekcie 
v priestoroch výrob a na ložných plochách áut pre všetky pekárne  
- Potrebujú zaistiť aj dezinfekčné prostriedky aspoň 12 000 ks na týždeň, jednorazové rukavice v objeme aspoň 3 600 balení na 
týždeň  
Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 
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SITA Zdroj: SITA  

V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu na Slovensku evidujú pekári, cestovinári a mlynári prudší nárast dopytu po 
výrobkoch.  
 
Pekári hlásia 40 až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí pri balení 
múk, a to pre všetky mlyny na Slovensku.  
Zároveň bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) , ktorý zastupuje drvivú väčšinu spoločností z daného 
sektoru, požiadaný krízovým štábom vlády SR o informácie týkajúce sa personálnych a výrobných kapacít. Agentúru SITA o tom v 
utorok informovala predsedkyňa zväzu Tatiana Lopúchová  
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu nemôžu zastaviť.  
„Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy zabezpečíme 
hotline závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných miestach v 
mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
Ochrana vodičov je dôležitá  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
dôjde k vysokej maródnosti, budú pekárne potrebovať približne 3 000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč 
Slovenskom. Podľa Tatiany Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie.  
„Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku 
nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však 
ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ hovorí Tatiana 
Lopúchová, ktorá však upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok.  
„Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila Lopúchová.  
Situácia sa nesmie zneužívať  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa táto 
situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov ale i 
výrobcov,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Na Slovensku funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé-remeselné). V celom pekárenskom sektore 
pracuje 12 000 pracovníkov. Z toho je zhruba 3 600 pracovníkov odbytu, čiže vodiči a predavačky, ktorí sú najviac vystavení 
nákaze.  
Pekárne by nutne potrebovali minimálne 8 000 kusov rúšok, 3 000 kusov respirátorov a 300 kusov difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Zároveň potrebujú zaistiť aj dezinfekčné prostriedky 
aspoň 12 000 kusov na týždeň, jednorazové rukavice v objeme aspoň 3 600 balení na týždeň.  
Zdieľať  
Viac k osobe  
Tatiana Lopúchová  
 
Foto: archívne, SITA/Martin Havran 
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Bratislava 17. marca (TASR) - V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre nový koronavírus evidujú pekári, cestovinári a mlynári v 

SR prudký nárast dopytu po výrobkoch.  
 
Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú pre všetky mlyny v SR asi 
50 ľudí pri balení múky. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý zastupuje drvivú väčšinu 
spoločností v sektore. Sektor zároveň hlási akútny nedostatok ochranných prostriedkov.  
Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne podľa zväzu 
nemôžu zastaviť. "Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 
zabezpečíme 'hotline závozy' a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných 
miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
príde k vysokej úrovni práceneschopnosti, tak budú pekárne potrebovať približne 3000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor 
naprieč Slovenskom.  
Podľa Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie. "Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú 
pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej 
ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky 
ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom," zdôraznila Lopúchová, ktorá však upozornila na akútny nedostatok ochranných 
pomôcok.  
"Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé," zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. "Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov, ale aj 
výrobcov," dodala Lopúchová.  
Na Slovensku podľa SZPCC funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé - remeselné). V celom 
pekárenskom sektore pracuje 12.000 ľudí, z toho je asi 3600 pracovníkov odbytu (vodiči a predavačky), ktorí sú najviac vystavení 
nákaze. Pekárne by nutne potrebovali aspoň 8000 kusov (ks) rúšok, 3000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej 
dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Potrebujú zároveň zaistiť aj dezinfekčné prostriedky, 
aspoň 12.000 ks na týždeň, ako aj jednorazové rukavice, v počte aspoň 3600 balení na týždeň. 
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Slovenskí pekári navrhli krízovému štábu vlády dočasné zafixovanie cien u obchodníkov, dodávateľov ale i výrobcov.  

 
Pekárne upozorňujú aj na nedostatok ochranných pomôcok, nutne by potrebovali minimálne 8000 rúšok a 3000 respirátorov.  
Pekári hlásia 40- až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí pri balení 
múk pre všetky mlyny na Slovensku.  
„Vláde sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy zabezpečíme hotline 
závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných miestach v mestách a 
dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
Zväz sa s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností predpokladá, že ak dôjde k 
vysokej chorobnosti a péeniek, budú pekárne potrebovať približne 3 000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč 
Slovenskom.  
Podľa Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie. „Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú 
pekárenský tovar a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho 
prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani 
nevyrobia, ani nedostanú k zákazníkom,“ hovorí Lopúchová, ktorá však upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok.  
„Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov,“ zdôraznila.  
 
Fakty o pekároch  
na Slovensku funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé-remeselné)  
12 000 pracovníkov pracuje v celom pekárenskom sektore, z toho asi 3 600 pracovníkov odbytu, čiže vodiči a predavačky, ktorí sú 
najviac vystavení nákaze pekárne by nutne potrebovali minimálne 8 000 rúšok, 3 000 respirátorov a 300 difúzorov na nanášanie 
plošnej dezinfekcie v priestoroch výrob a na ložných plochách áut pre všetky pekárne potrebujú aj dezinfekčné prostriedky – aspoň 
12 000 kusov na týždeň, jednorazové rukavice v objeme aspoň 3600 balení na týždeň. 
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Katarína Runnová  

BIZNIS  
 
Slovenskí dodávatelia museli pre koronavírus pozmeniť fungovanie vo svojich podnikoch.  
 
©hn Bratislava – Výrazný nárast dopytu po výrobkoch a zvýšenie tržieb v desiatkach percent. Situácia, z ktorej by mali slovenskí 
výrobcovia za normálnych okolností radosť, im v časoch šíriaceho sa koronavírusu spôsobuje ťažkosti. Zvýšené požiadavky 
odberateľov, teda zákazníkov aj obchodných reťazcov, sa totiž snaží naplniť rovnaký počet zamestnancov. „Momentálne nie sme 
schopní pokryť všetky objednávky. Urobili sme však maximum na zvýšenie kapacít výroby,“ uviedla pre HN Ivana Palenčár 
Kacvinská, manažérka marketingu a predaja spoločnosti Tatrakon.  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov zas očakáva, že sektoru budú chýbať desiatky ľudí. „Mlynári už teraz potrebujú 
približne 50 ľudí na balenie múk,“ hovorí Tatiana Lopúchová, predsedníčka zväzu. Na základe údajov od svojich členov zväz 
predpokladá, že ak dôjde k vysokej chorobnosti, pekárne budú potrebovať asi tritisíc nových ľudí.  
HN v snahe zdokumentovať aktuálnu situáciu v podnikoch oslovili kľúčových hráčov naprieč sektormi. Zmeny vo výrobe Viaceré 
spoločnosti nám potvrdili, že zamestnancom pridávajú mimoriadne pracovné zmeny alebo robia pracovníci nadčasy. Zvýšený nápor 
pociťujú okrem pekárov aj konzervári. Spoločnosť RISO-R eviduje 50-percentný nárast dopytu po výrobkoch a rovnako vysoké 
zvýšenie obratu. Napriek nedostatku ľudí však firma nestíha zaučiť nových. „Zaškolenie trvá pol roka aj viac, takže sa sústredíme na 
zvyšovanie kapacity jednej zmeny,“ uviedol obchodný riaditeľ konzervárenskej firmy Michal Demeter. Tatrakon eviduje priemerne 
60-percentný nárast objednávok. „Nemáme dostatok zamestnancov. Hľadáme pracovníkov, aby sme dokázali pokryť potreby 
odberateľov,“ uviedla Kacvinská. Podnik v súčasnosti pracuje na dve zmeny, nevynecháva ani soboty a plánuje pridať aj nočnú 
prácu.  
Niektoré firmy zase pristúpili na zmeny v rámci fungovania produkcie. Napríklad v podnikoch Tauris a Ryba Košice prebieha výroba 
od začiatku marca v dištančných režimoch. „Zamestnanci sú rozdelení na tri plne funkčné pracovné celky, ktoré sa vzájomne 
nestretnú. V prípade karantény jedného z nich sa nenaruší celkový chod a funkčnosť jednotlivých divízií,“ objasňuje Richard Duda, 
generálny riaditeľ Tauris Group. Režim upravoval aj pivovar Šariš. „Nastavujeme opatrenia týkajúce sa obmedzenia kontaktu medzi 
jednotlivými zmenami,“ uviedol Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko. Boj o rúška Väčšina oslovených 
firiem aj naďalej bojuje s nedostatkom rúšok. „Krízový štáb vlády sme informovali o potrebe tisícov ochranných pomôcok,“ hovorí 
Lopúchová. K pekárom sa pridávajú aj mäsiari, hydinári a konzervári. Rovnakému problému čelia aj obchodníci. Tí sa včera stretli s 
podpredsedami vlády, Gabrielou Matečnou a Richardom Rašim. Žiadali ich, aby boli zamestnanci obchodných reťazcov zaradení do 
zoznamu profesií, ktorým budú rúška distribuované prednostne. „Odpoveď na náš návrh sme nedostali,“ uviedol prezident Zväzu 
obchodu Martin Katriak.  
HN v tejto veci oslovili kompetentné orgány. Väčšina z nich nás odkázala na ministerstvo pôdohospodárstva. „Vláda zabezpečuje 
rúška v prvom rade pre zdravotníkov a silové zložky,“ povedal Vladimír Machalík, hovorca rezortu. „Ak budú tieto stavy rúšok 
naplnené, samozrejme, budú preferovaní zamestnanci v obchode s potravinami,“ doplnil.  
 
50 ĽUDÍ potrebujú mlynári na balenie múky. 
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(KR)  

ZÁSOBOVANIE  
 
Bratislava – Pekári, konzervári aj mäsiari. Hráči z kľúčových odvetví pre HN potvrdili, že aktuálne čelia nedostatku zamestnancov. 
Táto situácia v potravinárstve nie je výnimočná a podniky by sa s ňou obyčajne dokázali popasovať. Koronavírus však dodávateľom 
zvýšil dopyt po výrobkoch v desiatkach percent. Napríklad konzervárenská spoločnosť Tatrakon zaznamenala 60-percentný nárast 
objednávok.  
„Nemáme dostatok zamestnancov. Preto nie sme schopní pokryť všetky objednávky,“ uviedla Ivana Palenčár Kacvinská, 
manažérka marketingu firmy Tatrakon. Desiatky pracovníkov budú v najbližšom období chýbať aj pekárňam. „Mlynári už teraz 
potrebujú približne 50 ľudí na balenie múk,“ tvrdí Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
V prípade, že dôjde k vysokej chorobnosti, sektoru by mohlo chýbať až tritisíc zamestnancov. Agrorezort dôvod na paniku nevidí. 
Jeho šéfka Gabriela Matečná po návšteve distribučného centra reťazca Tesco konštatovala, že v skladoch je dostatok tovaru. Podľa 
nej dokonca viac než zvyčajne.  
Viac na strane 9, Pekári... 
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MOLNÁR IVÁN  

A pékek szerint az ágazatukban korántsem olyan rózsás a helyzet, mint azt a földművelésügyi miniszter állítja. Az ágazati szakmai 

szervezet szerint képesek ellátni az országot kenyérrel, a zavartalan ellátáshoz és az árugrás megakadályozásához az állam 



134/273 

segítségére is szükségük lesz.  
Pozsony. Gabriela Matečná földművelésügyi miniszter hétfői nyilatkozata szerint semmi sem indokolja, hogy a lakosság a 
szükségesnél több kenyeret vásároljon, az ellátással ugyanis semmi gond. „A kenyérgyártásban minimum negyedévre elegendő 
tartalékok vannak, és nincs hiány a lisztből sem” – mondta a tárcavezető, akinek a szavaival a pékek csak részben értenek egyet. 
„A pékek ígéretet tettek a kormánynak arra, hogy vészhelyzetben sem hagyják a lakosságot kenyér nélkül, hiszen ez nálunk az 
egyik alapélelmiszer. Szükség esetén, ha például az üzletek bezárnának, a közvetlen értékesítést is megoldhatjuk, a vásárlók 
közvetlenül a kenyérszállító autókból jutnának hozzá a kenyérhez” – állítja Tatiana Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és 
Tésztagyártók Szövetségének az elnöke. Szerinte azonban a problémamentes átálláshoz az állam segítségére is szükségük lesz.  
 
Kevés a munkás  
 
A járvány miatt eluralkodó pánikhangulatban sokan kenyérből is jóval többet vásárolhatnak a szükségesnél. „Emiatt az elmúlt 
időszakban 40–50 százalékkal több kenyér és péksütemény fogyott a szokásosnál, és a malmok is jelezték, hogy többtucatnyi új 
alkalmazottra lenne szükségük a csomagolórészlegekre” – mondta Lopúchová. Ez azonban csak a kezdet. Ha a járvány miatt 
megugrik a fertőzöttek száma az ágazatban, Lopúchová szerint a pékségeknek átmenetileg 3 ezer fős kisegítő személyzetre lesz 
szükségük.  
 
Tartanak a fertőzéstől  
 
„Jelenleg a legfontosabb feladatunk az, hogy megvédjük a kenyeret szállító sofőröket, hiszen ők vannak kitéve a legnagyobb 
fertőzésveszélynek. Ugyanilyen fontos azonban a pékek és az elárusítók védelme is, miközben hiány van a védőfelszerelésből” – 
mondta Lopúchová, aki szerint már felkérték a kormányt, hogy segítse ki őket. Szlovákiában jelenleg nagyjából 500 pékség 
működik, és az ágazat 12 ezer embernek ad munkát, közülük a mostani járvány miatt 3600 állás – a sofőrök és az elárusítók – 
rendkívül kockázatos.  
„Jelenleg sürgősen legalább 8 ezer szájmaszkra, 3 ezer szűrőbetétes maszkra, heti 3600 csomagnyi, egyszer használatos 
védőkesztyűre és nagyobb mennyiségű fertőtlenítőszerre lenne szükségük a pékségeknek” – tette hozzá Lopúchová. Szeretnék 
elkerülni azt is, hogy egyesek visszaéljenek a jelenlegi pánikhelyzettel, ezért arra kérik a kormányt, hogy a pékipari alapanyagok és 
csomagolóanyagok esetében, de például a kereskedőknél is vezessen be rögzített árszintet, amivel megakadályozhatnák, hogy az 
üzletekben drasztikusan megugorjon a kenyér és a péksütemények ára. 
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Tatiana Kapitánová  

Výroba i obchod hľadajú ľudí.  

 
 

https://index.sme.sk/c/22361225/co-ak-by-vyleteli-ceny-potravin-stat-ich-moze-zmrazit.html
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Veľký dopyt vyprázdňujúce sa regály a výroba roztočená na plné obrátky. Na väčšie nákupy potravín sa vybrali aj tí, čo ešte do 
nedávna nemali v komore prakticky nič. Ľudia si pre strach z koronavírusu robia zásoby.  
 
Potravinári i obchodníci spotrebiteľov ubezpečujú, že potravín je dosť pre všetkých. Síce po nárazovom dopyte sa môže stať, že 
produkt je nedostupný, ale ide o dočasný výpadok.  
 
Obchodníci musia tovar objednať od dodávateľa, prípadne nájsť iného, tovar naskladniť, doviezť do predajne a vyložiť na pult. 
Zároveň upozorňujú, aby sa ľudia zásobovali primerane vlastným potrebám.  
 
Známe sú prípady, keď sa v predajniach zákazníci hádali pre antibakteriálne mydlá alebo kričali na predavačky, že ich nemajú na 
pultoch. Okrem agresívneho správania však zvýšený dopyt a dočasný nedostatok môže spôsobiť aj rast cien.  
Zásobovanie na prvom mieste  
 
 
 
Obchodníci hovoria, že sa tak zatiaľ nedeje. „Situácia v súvislosti s koronavírusom zatiaľ nemala vplyv na koncové ceny pre 
zákazníkov,“ uvádza Marek Koštrna, marketingový riaditeľ spoločnosti Terno real estate, ktorá prevádzkuje siete Terno a Kraj.  
 
Sieť Billa tvrdí, že v krízovom období je ich prvoradým cieľom zabezpečiť ľuďom dostatok potravín, aby si zákazníci mohli v 
predajniach nakúpiť všetko, čo potrebujú zo sortimentu od najlacnejšieho až po prémiový tovar. „Ziskovosť ide v tomto prípade 
bokom,“ potvrdzuje hovorkyňa siete Kvetoslava Kirchnerová.  
 
Podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu to, aký vplyv bude mať kríza na ceny nielen v dnešnej situácii, ale aj v budúcnosti, 
ukáže až čas.  
 
„Chcem však zdôrazniť, že obchodné reťazce združené v SAMO sa správajú zodpovedne aj v čase krízy a primárne robia maximum 
len v tom, aby zabezpečili dostupnosť potravín a drogérie pre ľudí na Slovensku,“ uvádza jej predseda Martin Krajčovič.  
 
Ceny potravín rástli od nového roka bez prispenia koronavírusu. Úlohu zohral napríklad africký mor ošípaných v Číne. „Rapídne 
klesli stavy ošípaných a ceny bravčového mäsa sa zvýšili, čo bola prirodzená vec,“ uvádza hovorkyňa Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.  
 
„Od začiatku roka priebežne až doteraz rastú ceny niektorých mliečnych výrobkov, výrobkov vyrábaných na Slovensku a ceny 
cukru,“ konštatuje konateľ Delia potraviny Jozef Berko. Dodávatelia to podľa neho vysvetľujú zvýšením cien surovín, ako aj vyššími 
nákladmi na prácu.  
 
„Vývoj cien, samozrejme, závisí od vývoja cien surovín, ktoré najviac ovplyvňujú zmeny predajných cien. Hypoteticky v snahe 
zastavenia šírenia koronavírusu môže dôjsť k obmedzeniu dodávok určitej časti potravín, čo bude môcť mať vplyv na zvýšenie ich 
cien,“ pokračuje Berko.  
 
Podľa Jany Holéciovej nikto momentálne v tejto situácii nemá záujem o zdražovanie.  
 
„Na základe telefonické prieskumu medzi mlynármi, výrobcami cukru, pekármi a mliekarmi môžem povedať, že žiadny z týchto 
základných potravinových segmentov nehovorí o zdražovaní odbytových cien, teda cien, za ktoré predávajú svoje výrobky 
obchodu,“ potvrdzuje s tým, že potravinári hovoria o korektnosti v celom dodávateľskom reťazci.  
Pevné ceny  
Aby sa súčasnú situácia nerozhodol niekto zneužiť, slovenskí pekári navrhli krízovému štábu vyhlásenie cenového moratória na 
suroviny a obalový materiál. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov, ale i 
výrobcov,“ vysvetľuje predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
 
Štát k takejto regulácii môže pristúpiť za určitých podmienok, ktoré upravuje zákon o cenách. Za súčasnej situácie to môže byť 
aplikácia ustanovenia, podľa ktorého môžu byť ceny regulované v prípade, „ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym 
vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov“.  
 
Ceny sa dajú regulovať dvojakým spôsobom, a to buď určením ceny, alebo určením podmienok, za akých sa môžu dohadovať. „Ak 
by teda vláda vyhovela požiadavkám pekárov na dočasné zafixovanie cien, mohla by pristúpiť k regulácii cien aj v celom 
distribučnom reťazci, pričom ceny by mohla stanoviť ako pevné ceny, ktoré nie je prípustné zmeniť, alebo aj ako maximálne ceny, 
ktoré nie je prípustné prekročiť,“ vysvetľuje Ján Kapec, senior advokát Havel & Partners.  
 
Ak by sa tak stalo, podnikatelia by nemali v prípade strát nárok na odškodnenie. „Ak budú splnené podmienky na reguláciu cien v 
zmysle zákona o cenách a štát následne pristúpi k regulácii spôsobom a postupom stanoveným v tomto zákone, bolo by pre 
podnikateľov pomerne obťažné si od štátu uplatniť kompenzáciu,“ hovorí advokát. Nádej na uplatnenie nárokov by mali iba vtedy, 
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keby štát pri regulácii postupoval nezákonne.  
Hlavne etický problém  
 
 
 
Na internete sa objavili podnikavci, ktorí ponúkali extrémne predražené rúška či mydlá za desiatky eur. Svoje „podnikanie“ 
obhajovali slovami, že biznis je biznis. Podľa advokáta predaj respirátorov či rúšok za premrštené ceny by sám osebe nemal byť 
trestným činom ani nelegálnym predajom.  
 
„V konkrétnych prípadoch (ak by sa zároveň preukázalo takýmto konaním zneužitie niečej tiesne, neskúsenosti alebo rozumovej 
slabosti, alebo rozrušenia) by mohlo takýmto konaním dochádzať k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu úžery, pričom 
konkrétne posúdenie by bolo v rukách polície,“ vysvetľuje Kapec. Podľa jeho slov ide v prvom rade o etický problém.  
 
Nastupujúca koalícia súhlasí s opatreniami, ktoré prijala dosluhujúca vláda. Podľa Veroniky Remišovej zo strany Za ľudí, by sa však 
dalo urobiť ešte viac. Napríklad aj stanoviť fixné ceny rúšok.  
Dopyt je ohromný  
Výrobcovia potravín hlásia, že evidujú prudký nárast dopytu o svoje výrobky. V prípade pekárenských produktov je to o 40 – 50 
percent. „Zvýšený záujem pociťujú aj mlynári, ktorí hovoria, že im chýba dnes viac ako 50 ľudí na balenie múky. Očakávame, že 
tento stav bude pokračovať aj nasledujúce týždne, a preto hľadáme desiatky nových zamestnancov,“ potvrdzuje Lopúchová. 
Zamestnancov v týchto dňoch naberajú aj obchodníci.  
 
Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná v utorok konštatovala, že v distribučných skladoch na Slovensku je dostatočné 
množstvo potravín. „Tovaru je dokonca v skladoch viac ako za bežnej prevádzky, pretože počet objednávok je taký veľký, že 
prevažuje naskladňovanie materiálu nad výdajom. Sortimentná skladba je taká, že je dostatok všetkého, čo potrebujeme. Vôbec nie 
je dôvod na nejakú paniku,“ uviedla na brífingu.  
Odporúčania SAMO pre zákazníkov pri nakupovaní  
Vyhnite sa nákupom v čase špičky. Prosíme, nechajte deti doma a nákup urobte sami.  
 
Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Ak sa nezmyselne zásobíte prehnaným množstvom produktov, ohrozíte jeho dennú 
dostupnosť pre iných.  
 
Počas nákupu, prosím, dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť pri obslužných pultoch či platení.  
 
Odporúčame platby bezhotovostným stykom, je to rýchlejšie a pohodlnejšie.  
 
Ak je možné, použite samoobslužné pokladnice.  
 
Ak máte rúško, prosím, nasaďte si ho a noste ho počas celého nákupu tak, aby zakrývalo ústa aj nos.  
 
Ak rúško nemáte, použite, prosím, vreckovku, šál alebo akýkoľvek materiál na ochranu nielen seba, ale aj ostatných.  
 
Pri nakupovaní dbajte na odporúčania zdravotníkov. Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí.  
 
Ak máte kašeľ alebo nádchu, zakryte si, prosím, ústa a nos lakťom alebo vreckovkou a vreckovku vyhoďte do koša. Na ľudí v 
obchode, prípadne na jedlo a iné výrobky, prosíme, nekašlite a nekýchajte.  
 
Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, ale, prosím používajte jednorazové rukavice, vrecká alebo kliešte., 
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Pekári Slovákov ubezpečujú, že pečiva bude dostatok Odporúčajú však zavedenie cenového moratória  

 
Taktiež upozorňujú, že majú akútny nedostatok ochranných pomôcok a ako pomocní personál budú zrejme potrebovať tisíce ľudí  
V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu v našej krajine hlásia pekári, cestovinári a mlynári prudší nárast dopytu po 
výrobkoch, Startitup o tom informovala predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
Pekári zaznamenali 40-50 percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí pri 
balení múk, a to dohromady pre všetky mlyny na Slovensku.  
Zároveň bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý zastupuje drvivú väčšinu spoločností z daného sektoru, 
požiadaný krízovým štábom vlády o informácie týkajúce sa personálnych a výrobných kapacít.  
Nakoľko pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne nemôžu 
zastaviť.  
„Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy zabezpečíme 
hotline závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných miestach v 
mestách a dedinách za vopred určených podmienok ,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Taktiež upozorňuje, že pekárne budú potrebovať až 
približne 3-tisíc ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč Slovenskom. Všetko však bude závisieť od vývoja situácie a 
toho, koľko ľudí bude práce neschopných.  
„ Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku 
nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však 
ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom ,“ hovorí Tatiana 
Lopúchová, ktorá však upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok.  
„ Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi 
vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov,“ hovorí.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa táto 
situácia nezneužívala.  
„Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov, ale i výrobcov ,“ dodala.  
Naďalej apelujeme na spotrebiteľov, že nie je dôvod na paniku a nie je dôvod robiť si zvýšené zásoby potravín. Naši potravinári 
stíhajú vyrábať aj pri dvoj až trojnásobne vyšších objednávkach, než majú pri bežnom pracovnom režime.  
„Apelujeme na rezortné ministerstvo a vládu, že potrebujeme mať presný scenár, čo sa bude diať prípade, ak sa v nejakej veľkej 
potravinárskej prevádzke potvrdí nákaza a tá bude musieť fungovať naďalej. Musíme už teraz vedieť, čo robiť, aby sme ju 
nezatvorili,“ uviedol predseda SPPK Emil Macho.  
Prihlasujem do newslettera...  
Odoslaním e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia  
 
unsplash.com, MPSR 

 
  

 

https://www.startitup.sk/pekari-sa-pripravuju-na-krizovy-scenar-v-plane-je-rozvoz-peciva-zakaznikom/
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov, aby v obchodoch zbytočne nepanikárili. Uviedla 
to Jana Holéciová,  
hovorkyňa SPPK, v reakcii na mimoriadnu situáciu, vyhlásenú vládou SR kvôli koronavírusu.  
 
BRATISLAVA. „Podľa nás nie je dôvod robiť si veľké zásoby trvanlivých potravín. Naši potravinári stíhajú zásobovať obchody, 
niektoré výrobné segmenty totiž už pred niekoľkými dňami prispôsobili zvýšenému dopytu aj pracovné zmeny. Hovoríme najmä o 
dvoch výrobných segmentoch - o pekárenskom a o mlynskom segmente,“ spresnila.  
Poznamenala, že podľa pekárov vždy, keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, je dopyt po pekárskych výrobkoch. Je to totiž 
základná potravina, a spotrebiteľ ju do zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia, vyvolaná novým koronavírusom, naozaj 
spôsobila, že je nárast po čerstvom alebo po trvanlivom pečive.  
„Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, ale nie o dramatickom náraste,“ podčiarkla.  
Niektorí mlynári reagovali podľa J. Holéciovej na zvýšený dopyt po slovenských múkach tak, že zvýšili výrobu a posilnili pracovné 
zmeny. V konkrétnom mlyne napríklad štandardne pracujú na tri zmeny, ale v týchto dňoch práve kvôli koronavírusu,nabehli“ na 
štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu.  
„Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý je členom ŠPPK, keby zákazník nakupoval výlučne 
slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto 
naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a aby preferovali slovenské potraviny,“ 
zdôraznila.  
„Podľa nášho názoru sa práve v týchto dňoch naplno potvrdzuje, aký podstatný význam má vysoká potravinová sebestačnosť 
krajiny. Aj preto je dvojnásobne opodstatnený apel našich potravinárov, aby sa zvýšila pozornosť štátu práve na spracovateľský 
potravinársky priemysel, a aby sa adekvátne tomu zvýšila aj jeho podpora z národných zdrojov,“ dodala hovorkyňa SPPK.  
 
Dokážu zareagovať  
 
Potravinári v súčasnosti dokážu reagovať na zvýšený dopyt po potravinách zo strany obchodných reťazcov. Uviedla to Jana 
Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  
„Nezaznamenávame žiadne významné výpadky. Rovnako z pohľadu zabezpečenia výroby nemáme významné výpadky pracovnej 
sily,“ spresnila.  
Potravinárske podniky podlá nej prijali preventívne opatrenia vo forme dezinfekcie priestorov, meranie teploty zamestnancov pri 
nástupe na pracovnú zmenu, rozdeľovanie ľudí tak, aby sa nestretávali na jednom mieste vo väčšom počte, a pri pozíciách, kde je 
to vhodné, zabezpečili prácu z domu, ale aj dotazníky, týkajúce sa cestovateľskej anamnézy.  
„Potravinárska komora Slovenska situáciu pozorne sleduje a všetky relevantné informácie oznamuje svojim členom,“ dodala J. 
Venhartová. 

 
  

 



142/273 

 

 

Späť 

Výroba aj zásobovanie pokračuje  

Dátum: 18.03.2020 

Zdroj: Roľnícke noviny  

Strana: 1 

Originál:  

 
MALVÍNA GONDOVÁ  

Pekári, mliekari, poľnohospodári aj distribúcia potrebujú pomoc  

 
So situáciou, ktorá nastala po zavedení opatrení proti šíreniu nákazy novým koronavírusom COVID-19 výrazne vzrástol dopyt po 
základných potravinách.  
Slovenskí pekári, mlynári, producenti a spravovatelia mlieka ubezpečujú, že zásobovanie obyvateľstva bude zabezpečené.  
 
NITRA. Na aktuálnu situáciu reagujú aj poľnohospodári, ktorí vyrábajú surovinu v podnikoch prvovýroby mlieka. „Podľa našich 
informácií sa podniky snažia aj napriek tejto zložitej situácii zabezpečiť starostlivosť o zvieratá a produkciu mlieka. Zavádzajú aj 
mimoriadne vnútorné hygienické a bezpečnostné opatrenia,“ hovorí Margita Štefániková, riaditelka Slovenského zväzu 
prvovýrobcov mlieka.  
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Dojnice sa nedajú odstaviť ako zariadenia v automobilke. Na jednej strane to zabezpečuje istotu pravidelných dodávok mlieka a 
mliečnych výrobkov, ale na druhej strane sú zvieratá odkázané na tisícky pracovníkov, ktorí sa starajú o kŕmenie, dojenie, zvoz a 
spracovanie mlieka. Mliekari podľa minulotýždňovej previerky okamžitých voľných výrobných kapacít vedia napríklad z dôvodu 
obmedzenia spracovania v niektorej mliekarni presunúť 10 až 20 percent na Slovensku vyrobeného surového kravského mlieka do 
iných prevádzok u nás. „Máme schopnosť zatiaľ zaistiť odber a spracovanie celej farmárskej pri vo výroby mlieka,“ uviedol Stanislav 
Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.  
Pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne nemôžu zastaviť. 
„Obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy zabezpečíme hotline závozy a priamy predaj 
základných pekárskych výrobkov priamo z auta na vybraných miestach za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa  
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Zväz sa spolu s výrobcami začali pripravovať na rôzne krízové scenáre. Predpokladajú, že ak dôjde k vysokej maródnosti, budú 
pekárne potrebovať približne 3000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč Slovenskom.  
Pri výrobe, distribúcii aj predaji základných potravín je potrebné množstvo pracovníkov. Ide o ľudí vo výrobe, vodičov aj personál 
predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom. Tak Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, 
ako aj Slovenský zväz prvovýrobcov  
mlieka a Slovenský mliekarenský zväz veria, že si zodpovední uvedomujú, že popri zdravotníctve a energetike je dôležitá aj výroba 
základných potravín. Obrátili sa teda na príslušné kompetentné orgány, aby pri rozdeľovaní ochranných pomôcok pamätali aj na 
podniky, ktoré zabezpečujú výrobu a dodávky základných potravín. Požiadali o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov 
na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež vyzývajú ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na 
jednotlivé zväzy. 
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Výroba čerstvého pečiva na Slovensku by sa mohla bez väčších problémov zvýšiť na dvojnásobok.  

 
Vychádza to zo štatistík slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich pekárenských spoločností pri výrobe 
čerstvého pečiva využívané len na 51 percent. „Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne 
približne 80 kilogramov čerstvých pekárenských výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť 
takmer 4 milióny obyvateľov,“ tvrdí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa  
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podlá posledných kompletných štatistických ukazovateľov sa totiž v roku 
2018 u nás vyrobilo 146 800 ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom kapacita pekární je aktuálne až 288 100 ton.  
 
V čase hrozieb je nutné posilňovanie sebestačnosti  
 
Na takýto krok by však podľa nej bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na 
základe zvýšených výrobných nákladov. „Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No 
práve udalosti posledných týždňov nám naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. 
Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto 
dňoch sme svedkami prudkého nárastu záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život 
si však uvedomujeme až v časoch, kedy je ohrozené zdravie občanov,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, ktorá zastupuje drvivú 
väčšinu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
na Slovensku, a zároveň upozorňuje na to, že potravinovú sebestačnosť krajiny zvýšime len tým, že budeme podporovať 
slovenských výrobcov kúpou domácich produktov.  
 
Trvanlivé vs. čerstvé  
 
Pekári taktiež v tejto súvislosti upozorňujú na ďalší dôležitý fakt. Aj napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále 
dominuje, jeho spotreba postupne klesá. Naopak, spotreba trvanlivého pečiva rastie. „Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je 
v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s priemernou rentabilitou viac ako 9 percent za sledované obdobie rokov 2013 
- 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom 
svedčí aj ročná produktivita práce na jedného pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80 tisíc eur,“ 
uvádza Tatiana Lopúchová, predsedkyňa  
zväzu pekárov s tým, že v posledných piatich rokoch tu dokonca narástla produktivita práce na jedného človeka o 11 percent.  
Len pre porovnanie, v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39 400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45 600 
ton. Čiže prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sú v tomto smere využité na 86 percent. Zväz pekárov zároveň upozorňuje, že 
ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola v priemere 37 tisíc eur na jedného 
pracovníka. „Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom nízkej rentability pekární. 
Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8 200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2100 ľudí,“ pripomína Tatiana 
Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, pričom apeluje na zvýšenie spotreby čerstvých pekárenských 
výrobkov, ktoré majú priaznivé účinky na ľudský Organizmus.  
 
***  
 
Pri plnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer 4 milióny obyvateľov,  
 
pečivo -vyrába sa bez použitia konzervačných látok a bez predpečenia -Ponúka sa spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín od 
upečenia - ak ide o chlieb, v prípade pečiva najneskôr do 12 charakteristika hodín od upečenia -na výrobu čerstvých pekárskych 
výrobkov sa používa najmä pšeničná a ražná múka, voda, droždie, cukor, soľ a iné prídavné suroviny podľa typu a druhu výrobku -
automatizované výrobné procesy sú dopĺňané pomerne vysokým podielom ručnej práce čerstvé pekárske výrobky sú najmä chlieb a 
pšeničné pečivo, druhy výrobkov ktoré sa delí na bežné pečivo (rožky, žemle, pletenky, veky, bagety) a jemné pečivo (rôzne typy 
koláčov, vianočky, záviny, lupačky) trvanlivé pečivo - predstavuje druhovo veľmi rozmanitú skupinu sýtiacich potravín, ktoré sú 
vyrábané z pšeničnej či ražnej múky, prípadne z rozličných surovín a prísad -od bežných čerstvých pekárskych výrobkov sa okrem 
dlhšej trvanlivosti odlišuje aj nízkym obsahom vody (6 - 10 %) a konzistenciou - má vysokú energetickú hodnotu, obsah tukov je 15 - 
20 percent a cukrov 20 - 25 percent skladovať sa môžu až viac týždňov a väčšina sa hneď balí ich výroba je zväčša plne 
automatizovaná - ich výhodou je širšia možnosť exportu, ako aj dlhší čas spotreby bez väčšieho energetického nároku na 
skladovanie sušienky, piškóty či kokošky, oblátky, perníky, krekrové pečivo, sucháre a praclíky 
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Katarína Runnová  

Experti potvrdili, že sa koronavírus môže prenášať cez povrchy. Výnimkou nie sú ani potraviny.  

 
Človek nakazený koronavírusom si príde do obchodu nakúpiť. Nemá ochranné rúško ani rukavice, keďže sám nevie, že je 
infikovaný. Do nákupného košíka vkladá rožky, jablká či papriku. V blízkosti týchto produktov konverzuje so známymi. Môže takýmto 
spôsobom kontaminovať potraviny a nakaziť ďalších ľudí? Otázka, ktorú si v týchto dňoch kladú zákazníci, má podľa expertov 
jednoznačnú odpoveď. „Človek pri rozprávaní, kašľaní a kýchaní uvoľňuje vírus do prostredia v aerosóle. Ten sa vzduchom rozšíri 
do priestoru, kde môže byť vdýchnutý,“ objasňuje virologička Tatiana Betáková z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie 
vied.  
 
Aerosól následne padá na predmety, výnimkou nie sú ani potraviny. „Ak niekto výrobky potom chytí, prenesie sa vírus na ruky. Keď 
sa človek dotkne nosa, úst či očí, môže sa nainfikovať,“ dodáva odborníčka. HN sa podarilo zistiť, že medzi potravinármi aktuálne 
prebieha debata o balení potravín, ktoré v obchodoch zákazník bežne nakupuje bez obalu.  
 
Balenie rožkov  
Podľa expertov medzi „najnebezpečnejšie“ patria produkty, ktoré nie sú chránené obalom. „Najmä potraviny určené na priamu 
spotrebu by mali mať zabezpečenú ochranu pred akoukoľvek kontamináciou,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva 
Daša Račková. Ide teda napríklad o ovocie, zeleninu, nebalený chlieb či pečivo. Ani ich konzumácia by však v prípade dodržiavania 
hygienických pokynov nemala predstavovať riziko. Vírus sa síce môže nachádzať na potravinách, no jeho výskyt v samotnom jedle 
zatiaľ preukázaný nebol. Potvrdila to aj štúdia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.  
 
Predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová potvrdila, že pekári evidujú zo strany 
obchodníkov záujem o balenie inokedy nebalených výrobkov. „Prebiehajú debaty pracovných skupín z radov potravinárskych 
zväzov, ktoré majú zistiť, či je tento model balenia výrobkov zvládnuteľný,“ uviedla Lopúchová.  
 
Pekárne totiž denne vyprodukujú stotisíce rožkov. Podľa producentov by bolo za súčasných podmienok ich balenie nemožné. „Ak by 
k tomu malo prísť, kapacita dodávok čerstvého pečiva by dramaticky klesla, rádovo o 50 až 80 percent,“ dodala Lopúchová. 
Objednávky baleného chleba a pečiva už zvýšila napríklad Coop Jednota, ktorá má na Slovensku viac ako dvetisíc predajní.  
 
Problémy v obchode?  
Riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Jozef Šumichrast uviedol, že zo strany pestovateľov je riziko na kontamináciu potravín 
minimálne. „Poľnohospodári berú situáciu vážne a dbajú na ochranu potravín. Nevieme však ovplyvniť, čo sa udeje priamo v 
obchode,“ doplnil. Reťazce Yeme a Delia tvrdia, že ich zamestnanci majú dostatok rúšok aj ochranných rukavíc. Zväz obchodu, 
ktorého členom je aj Jednota, vyzval štát, aby boli predavačky zaradené do kategórie profesií, ktorým budú ochranné pomôcky 
poskytnuté prednostne. Zatiaľ nemajú odpoveď.  
 
Šéf Zväzu obchodu Martin Katriak uvádza, že za bezpečnosť potravín na pultoch sa aktuálne vedia slovenskí predajcovia zaručiť „s 
vypätím všetkých síl a prostriedkov a za spolupráce zákazníkov“. Spotrebitelia však bezpečnostné pokyny nedodržiavajú vždy. 

 
  

 

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2115870-chlieb-a-pecivo-sa-mozno-budu-balit
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Ceny potravín na Slovensku zatiaľ nerastú, hoci dopyt je obrovský. 
Ak by ceny vyleteli, štát ich môže zmraziť  
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Zdroj: SME  
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Tatiana Kapitánová  

Tovarov je dosť, mlynári majú toľko objednávok, že hľadajú nových ľudí.  
BRATISLAVA. Veľký dopyt vyprázdňujúce sa regály a výroba roztočená na plné obrátky. Na väčšie nákupy potravín sa vybrali aj tí, 
čo ešte do nedávna nemali v komore prakticky nič. Ľudia si pre strach z koronavírusu robia zásoby.  
Potravinári i obchodníci spotrebiteľov ubezpečujú, že potravín je dosť pre všetkých. Síce po nárazovom dopyte sa môže stať, že 
produkt je nedostupný, ale ide o dočasný výpadok.  
Obchodníci musia tovar objednať od dodávateľa, prípadne nájsť iného, tovar naskladniť, doviezť do predajne a vyložiť na pult. 
Zároveň upozorňujú, aby sa ľudia zásobovali primerane vlastným potrebám.  
Známe sú prípady, keď sa v predajniach zákazníci hádali pre antibakteriálne mydlá, alebo kričali na predavačky, že ich nemajú na 
pultoch. Okrem agresívneho správania však zvýšený dopyt a dočasný nedostatok môže spôsobiť aj rast cien.  
 
Zásobovanie v prvom rade  
 
Obchodníci hovoria, že sa tak zatiaľ nedeje. „Situácia v súvislosti s koronavírusom zatiaľ nemala vplyv na koncové ceny pre 
zákazníkov,“ uvádza Marek Koštrna, marketingový riaditeľ spoločnosti Terno real estate, ktorá prevádzkuje siete Terno a Kraj.  
Sieť Billa tvrdí, že v krízovom období je ich prvoradým cieľom zabezpečiť ľuďom dostatok potravín, aby si zákazníci mohli v 
predajniach nakúpiť všetko, čo potrebujú zo sortimentu od najlacnejšieho až po prémiový tovar. „Ziskovosť ide v tomto prípade 
bokom,“ potvrdzuje hovorkyňa siete Kvetoslava Kirchnerová.  
Podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu to, aký vplyv bude mať kríza na ceny nielen v dnešnej situácii, ale aj v budúcnosti, 
ukáže až čas.  
„Chcem však zdôrazniť, že obchodné reťazce združené v SAMO sa správajú zodpovedne aj v čase krízy a primárne robia maximum 
len v tom, aby zabezpečili dostupnosť potravín a drogérie pre ľudí na Slovensku,“ uvádza jej predseda Martin Krajčovič.  
Ceny potravín rástli od nového roka bez prispenia koronavírusu. Úlohu zohral napríklad africký mor ošípaných v Číne. „Rapídne 
klesli stavy ošípaných a ceny bravčového mäsa sa zvýšili, čo bola prirodzená vec,“ uvádza hovorkyňa Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.  
„Od začiatku roka priebežne až doteraz rastú ceny niektorých mliečnych výrobkov, výrobkov vyrábaných na Slovensku a ceny 
cukru,“ konštatuje konateľ Delia potraviny Jozef Berko. Dodávatelia to podľa neho vysvetľujú zvýšením cien surovín, ako aj vyššími 
nákladmi na prácu.  
„Vývoj cien, samozrejme, závisí od vývoja cien surovín, ktoré najviac ovplyvňujú zmeny predajných cien. Hypoteticky v snahe 
zastavenia šírenia koronavírusu môže dôjsť k obmedzeniu dodávok určitej časti potravín, čo bude môcť mať vplyv na zvýšenie ich 
cien,“ pokračuje Berko.  
Podľa Jany Holéciovej nikto momentálne v tejto situácii nemá záujem o zdražovanie.  
„Na základe telefonického prieskumu medzi mlynármi, výrobcami cukru, pekármi a mliekarmi môžem povedať, že žiadny z týchto 
základných potravinových segmentov nehovorí o zdražovaní odbytových cien, teda cien, za ktoré predávajú svoje výrobky 
obchodu,“ potvrdzuje s tým, že potravinári hovoria o korektnosti v celom dodávateľskom reťazci.  
 
Pevné ceny  
 
Aby sa súčasnú situácia nerozhodol niekto zneužiť, slovenskí pekári navrhli krízovému štábu vyhlásenie cenového moratória na 
suroviny a obalový materiál.  
„Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov, ale i výrobcov,“ vysvetľuje 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
Štát k takejto regulácii môže pristúpiť za určitých podmienok, ktoré upravuje zákon o cenách. Za súčasnej situácie to môže byť 
aplikácia ustanou venia, podľa ktorého môžu byť ceny regulované v prípade, „ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym 
vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov“.  
Ceny sa dajú regulovať dvojakým spôsobom, a to buď určením ceny, alebo určením podmienok, za akých sa môžu dohadovať.  
„Ak by teda vláda vyhovela požiadavkám pekárov na dočasné zafixovanie cien, mohla by pristúpiť k regulácii cien aj v celom 
distribučnom reťazci, pričom ceny by mohla stanoviť ako pevné ceny, ktoré nie je prípustné zmeniť, alebo aj ako maximálne ceny, 
ktoré nie je prípustné prekročiť,“ vysvetľuje Ján Kapec, senior advokát Havel & Partners.  
Ak by sa tak stalo, podnikatelia by nemali v prípade strát nárok na odškodnenie.  
„Ak budú splnené podmienky na reguláciu cien v zmysle zákona o cenách a štát následne pristúpi k regulácii spôsobom a postupom 
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stanoveným v tomto zákone, bolo by pre podnikateľov pomerne obťažné si od štátu uplatniť kompenzáciu,“ hovorí advokát. Nádej 
na uplatnenie nárokov by mali iba vtedy, keby štát pri regulácii postupoval nezákonne.  
Na internete sa objavili podnikavci, ktorí ponúkali extrémne predražené rúška či mydlá za desiatky eur. Svoje „podnikanie“ 
obhajovali slovami, že biznis je biznis.  
Podľa advokáta by predaj respirátorov či rúšok za premrštené ceny nemal byť trestným činom.  
„V konkrétnych prípadoch (ak by sa zároveň preukázalo takýmto konaním zneužitie niečej tiesne, neskúsenosti alebo rozumovej 
slabosti, alebo rozrušenia) by mohlo takýmto konaním dochádzať k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu úžery, pričom 
posúdenie by bolo v rukách polície,“ vysvetľuje Kapec. Tvrdí, že ide v prvom rade o etický problém.  
Nastupujúca koalícia súhlasí s opatreniami, ktoré prijala dosluhujúca vláda. Podľa Veroniky Remišovej zo strany Za ľudí, by sa však 
dali napríklad stanoviť fixné ceny rúšok.  
 
Dopyt je ohromný  
 
Výrobcovia potravín hlásia, že evidujú prudký nárast dopytu o svoje výrobky. V prípade pekárenských produktov je to o 40 – 50 
percent.  
„Zvýšený záujem pociťujú aj mlynári, ktorí hovoria, že im chýba dnes viac ako 50 ľudí na balenie múky. Očakávame, že tento stav 
bude pokračovať aj nasledujúce týždne, a preto hľadáme desiatky nových zamestnancov,“ potvrdzuje Lopúchová. Zamestnancov v 
týchto dňoch naberajú aj obchodníci. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná v utorok konštatovala, že v distribučných 
skladoch na Slovensku je dostatočné množstvo potravín.  
„Tovaru je dokonca v skladoch viac ako za bežnej prevádzky, pretože počet objednávok je taký veľký, že prevažuje naskladňovanie 
materiálu nad výdajom. Sortimentná skladba je taká, že je dostatok všetkého, čo potrebujeme. Vôbec nie je dôvod na nejakú 
paniku,“ uviedla na brífingu.  
 
Odporúčania  
 
Ako nakupovať Vyhnite sa nákupom v čase špičky. Deti nechajte doma. Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Ak sa zásobíte 
priveľkým množstvom, ohrozíte dennú dostupnosť tovaru pre iných. Počas nákupu dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť. Plaťte 
bezhotovostne. l Ak je to možné, použite samoobslužné pokladnice. Noste rúško alebo iné zakrytie úst a nosa po celý čas nákupu. 
Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí. Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, 
používajte jednorazové rukavice, vrecká alebo kliešte. 
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Chlieb a pečivo sa možno budú baliť  
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Katarína Runnová  

MALOOBCHOD  

 
Experti potvrdili, že koronavírus sa môže prenášať cez povrchy. Výnimkou nie sú ani potraviny.  
 
©hn Bratislava – Človek nakazený koronavírusom si príde do obchodu nakúpiť. Nemá ochranné rúško ani rukavice, keďže sám 
nevie, že je infikovaný. Do nákupného košíka vkladá rožky, jablká či papriku. V blízkosti týchto produktov konverzuje so známymi. 
Môže takýmto spôsobom kontaminovať potraviny a nakaziť ďalších ľudí? Otázka, ktorú si v týchto dňoch kladú zákazníci, má podľa 
expertov jednoznačnú odpoveď. „Človek pri rozprávaní, kašľaní a kýchaní uvoľňuje vírus v aerosóle. Ten sa vzduchom rozšíri do 
priestoru, kde môže byť vdýchnutý,“ objasňuje virologička Tatiana Betáková z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.  
Aerosól následne padá na predmety, výnimkou nie sú ani potraviny. „Ak niekto výrobky potom chytí, prenesie sa vírus na ruky. Keď 
sa človek dotkne nosa, úst či očí, môže sa nainfikovať,“ dodáva odborníčka. HN sa podarilo zistiť, že medzi potravinármi aktuálne 
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prebieha debata o balení potravín, ktoré v obchodoch zákazník bežne nakupuje bez obalu. Balenie rožkov Podľa expertov medzi 
„najnebezpečnejšie“ patria produkty, ktoré nie sú chránené obalom. „Najmä potraviny určené na priamu spotrebu by mali mať 
zabezpečenú ochranu pred akoukoľvek kontamináciou,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková. Ide teda 
napríklad o ovocie, zeleninu či nebalené pečivo. Ani ich konzumácia by však v prípade dodržiavania hygienických pokynov nemala 
predstavovať riziko. Vírus sa môže nachádzať na potravinách, no jeho výskyt v samotnom jedle zatiaľ preukázaný nebol.  
Predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová potvrdila, že pekári evidujú zo strany 
obchodníkov záujem o balenie inokedy nebalených výrobkov. „Prebiehajú debaty pracovných skupín z radov potravinárskych 
zväzov, ktoré majú zistiť, či je tento model balenia výrobkov zvládnuteľný,“ uviedla Lopúchová. Pekárne totiž denne vyprodukujú 
stotisíce rožkov. Podľa producentov by bolo za súčasných podmienok ich balenie nemožné. „Ak by k tomu malo prísť, kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by dramaticky klesla, rádovo o 50 až 80 percent,“ dodala Lopúchová. Objednávky baleného chleba už 
zvýšila napríklad Coop Jednota.  
Problémy v obchode?  
Riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Jozef Šumichrast uviedol, že zo strany pestovateľov je riziko na kontamináciu potravín 
minimálne. „Farmári berú situáciu vážne a dbajú na ochranu potravín. Nevieme však ovplyvniť, čo sa udeje priamo v obchode,“ 
doplnil. Reťazce Yeme a Delia tvrdia, že ich zamestnanci majú dostatok rúšok aj rukavíc. Zväz obchodu vyzval štát, aby boli 
predavačky zaradené do kategórie profesií, ktorým budú ochranné pomôcky poskytnuté prednostne.  
Šéf Zväzu obchodu Martin Katriak uvádza, že za bezpečnosť potravín na pultoch sa aktuálne vedia slovenskí predajcovia zaručiť. 
Spotrebitelia však bezpečnostné pokyny nedodržiavajú vždy.  
 
80 PERCENT je možný pokles produkcie pečiva v prípade, že by prišlo k jeho baleniu. 
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KORONAVÍRUS Nebalené pečivo nepredstavuje podľa pekárov v 
prípade koronavírusu hrozbu  
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BRATISLAVA - Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je 

potreba ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári združení v Slovenskom zväze 
pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu.  
 
„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke 
ŠVPS SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach.  
Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 
2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a 
chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
 
Zdroj: Getty Images 
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Je nebalené pečivo hrozbou pre ľudí v čase šírenia koronavírusu? 
Odborníci sa zhodli na odpovedi  
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SITA  

Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov.  
 
A preto nie je potreba ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári 
združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu. „Neexistujú 
dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s nebalenými 
potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke ŠVPS SR sú k 
dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
ONLINE Počet infikovaných sa u nás vyšplhal na 123: Záchranná akcia Slováka uviaznutého v Španielsku!  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza 
žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej 
kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Potravinári bijú na poplach: Buďte zodpovední, inak na jeseň nemusia byť potraviny  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová. 
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SITA  

Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov.  
 
 
BRATISLAVA. Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je 
potreba ho baliť.  
 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu.  
 
„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií.  
 
Na oficiálnej stránke ŠVPS SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
 
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením.  
 
Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými opatreniami.  
 
Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
 
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil.  
 
Je totiž známe, že vírus prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť 
ochrannými pomôckami.  
 
Pekári preto neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, 
šatka, šál), ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
 
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
 
Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, 
ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i obslužnému personálu v predajniach.  
 
Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 
2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov.  
 
„Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
 
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný.  
 
Pekárne po celom Slovensku totiž denne vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska 
zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
 
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Koronavírus SARS-CoV-2  
Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v 
čínskom meste Wu-chan.  
 

https://ekonomika.sme.sk/c/22363783/nebalene-pecivo-nepredstavuje-podla-pekarov-v-hrozbu.html
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25 otázok a odpovedí o Covid-19: všetko čo potrebujete vedieť o nákaze a prevencii  
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk a obmedzením dotykov tváre  
Ako si správne umývať ruky  
Čo sú to vírusy a ako sa šíria?  
Ako sa vírusy prenášajú zo zvierat na ľudí?  
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov?  
Prečo WHO vyhlásila globálny stav núdze?  
Kto sú to superprenášači?  
Ako sa nový koronavírus rozšíril vo svete? (graf)  
Čo ak 2019-nCoV nezmizne? Dva možné scenáre spolužitia ľudstva a vírusu 
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Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. 

Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a 
cestovinárov po zasadaní krízového štábu. Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre 
spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a pekári 
združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov po zasadaní krízového štábu.  
 
„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke 
ŠVPS sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
 
Použite rúru  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza 
žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej 
kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová. 

 
  

 

https://www.ta3.com/clanok/1178971/pecivo-v-obchodoch-nie-je-zabalene-hrozbu-vraj-nepredstavuje.html
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V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 

ochorením.  
 
Bratislava 20. marca (TASR) – Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade rozširujúceho sa nového koronavírusu hrozbu pre 
spotrebiteľov. A preto nie je potrebné ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR a 
pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom (19.3.) zasadaní krízového štábu. 
Informoval o tom SZPCC.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. S veterinármi sa však zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, ale s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky, ako sú kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia pečiva zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus 
prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, ale najmä sa chrániť ochrannými pomôckami.  
Pekári preto apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc. "Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k 
nim s ochranou na tvári," zdôraznila predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Pekári zároveň vyzývajú všetkých, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj 
ostatnému tovaru, zákazníkom aj obslužnému personálu v predajniach.  
Ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí, ak si ho dá na približne 2 minúty zahriať v 
rúre na 70 stupňov Celzia. "Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé," 
vysvetlila Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. "Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 %. 
Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynule zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktmi, ako sú chlieb a 
pečivo, by už nebolo pravdou," dodala Lopúchová. 
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https://www.facebook.com/pravdadennik  

SITA Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho 
baliť.  
 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu. „Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom 
či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s nebalenými potravinami dodržiavať doporučené 
hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke ŠVPS SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie 
šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
Pečivo sa baliť nebude  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
Treba sa správať zodpovedne a dodržiavať hygienu  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza 
žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej 
kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Kapacita dodávok pečiva by mohla dramaticky klesnúť  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová. 
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TASR  

Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade rozširujúceho sa nového koronavírusu hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potrebné 
ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR a pekári združení v Slovenskom zväze 
pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom (19. 3.) zasadaní krízového štábu. Informoval o tom SZPCC.  
 
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením.  
S veterinármi sa však zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, ale s predpísanými hygienickými opatreniami.  
Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky, ako sú kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia pečiva zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus 
prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, ale najmä sa chrániť ochrannými pomôckami.  
Pekári preto apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,"zdôraznila 
predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Pekári zároveň vyzývajú všetkých, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen pre nebalené pečivo, ale aj 
ostatný tovar, zákazníkov aj obslužný personál v predajniach.  
Ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí, ak si ho dá na približne 2 minúty zahriať v 
rúre na 70 stupňov Celzia.  
„Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé,"vysvetlila Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný.  
Pekárne po celom Slovensku totiž denne vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska 
zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne.  
„Kapacita dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 
50 %. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynule zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktmi, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,"dodala Lopúchová.  
Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.  
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.  
 
Foto: TASR Popis: Liptovské pekárne a cukrárne v Liptovskom Mikuláši, ilustračné foto. 

 
  

 

https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Odbornici-upokojuju-Nebalene-pecivo-nie-je-hrozba-Zaklady-hygieny-vsak-treba-dodrziavat-A-pridavaju-rady-353287


169/273 

 

 

Späť 



170/273 

Nebalené pečivo pre ľudí nie je hrozbou, pekári vyzývajú na 
používanie rukavíc a kliešťov  

Dátum: 20.03.2020 

Zdroj: pozri.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 
https://www.facebook.com/pozri.sk  

Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky  
 
Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu.  
„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Do predajne výlučne s ochranou úst a nosa  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach.  
Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 
2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a 
chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Balenie pečiva by bolo ťažko zvládnuteľné  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný.  
Pekárne po celom Slovensku totiž denne vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska 
zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne.  
„Kapacita dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 
50 percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako 
sú chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.  
Rodičia môžu pri zatvorení škôlky alebo školy dostať na deti ošetrovné, radí Sociálna poisťovňa  
Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronavírus ?  
Sociálna poisťovňa zverejnila nové tlačivo ošetrovného, potvrdia vám ho aj telefonicky  
Ako o koronavíruse hovoriť s deťmi. Národný ústav detských chorôb pripravil kampaň  
Pozrite si náš nový Magazín  
Video: Koľko času maximálne by malo dieťa stráviť za počítačom, mobilom či tabletom? 
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S pekármi súhlasia aj odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade 
rozširujúceho sa nového koronavírusu hrozbu pre spotrebiteľov.  
 
A preto nie je potrebné ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR a pekári 
združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom (19.3.) zasadaní krízového štábu. 
Informoval o tom SZPCC.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. S veterinármi sa však zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, ale s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky, ako sú kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia pečiva zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus 
prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, ale najmä sa chrániť ochrannými pomôckami.  
Pekári preto apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ zdôraznila 
predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Pekári zároveň vyzývajú všetkých, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj 
ostatnému tovaru, zákazníkom aj obslužnému personálu v predajniach.  
Stačí zohriať v rúre  
Ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí, ak si ho dá na približne 2 minúty zahriať v 
rúre na 70 stupňov Celzia. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé,“ 
vysvetlila Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne.  
„Kapacita dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 
50 %. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynule zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktmi, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Lopúchová.  
Kliknite sem pre všetko o koronavíruse  
Ak sa Vám článok páčil, podporte nás.  
Slobodné médiá a nezávislá žurnalistika existujú aj vďaka Vám.  
Chcem podporiť  
ČÍTAJTE VIAC O TÉME:  
Koronavírus 
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Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade koronavírusu hrozbu.  

 
Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade rozširujúceho sa nového koronavírusu hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potrebné 
ho baliť.  
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy ( ŠVPS ) SR a pekári združení v Slovenskom zväze 
pekárov, cukrárov a cestovinárov ( SZPCC ) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu. Informoval o tom SZPCC.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. S veterinármi sa však zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, ale s predpísanými hygienickými 
opatreniami.  
Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky, ako sú kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia pečiva zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus 
prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, ale najmä sa chrániť ochrannými pomôckami.  
Pekári preto apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc. "Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k 
nim s ochranou na tvári," zdôraznila predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Pekári zároveň vyzývajú všetkých, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj 
ostatnému tovaru, zákazníkom aj obslužnému personálu v predajniach.  
Ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí, ak si ho dá na približne 2 minúty zahriať v 
rúre na 70 stupňov Celzia. "Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé," 
vysvetlila Lopúchová.  
 
Denne vyprodukujú 2 milióny rožkov  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný.  
Pekárne po celom Slovensku totiž denne vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska 
zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne.  
"Kapacita dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 
50 %. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynule zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktmi, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou," dodala Lopúchová. 
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Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu , hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť.  
 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu.  
„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke 
ŠVPS SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Do predajne výlučne s ochranou úst a nosa  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová . Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach.  
Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 
2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a 
chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Balenie pečiva by bolo ťažko zvládnuteľné  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný.  
Pekárne po celom Slovensku totiž denne vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska 
zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne.  
„Kapacita dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 
50 percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako 
sú chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Zdieľať  
Viac k osobe  
Tatiana Lopúchová  
 
Foto: ilustračné, SITA/Jozef Jakubčo. 
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Súbežne s prijímaním nových nariadení zo strany štátu poľnohospodári a potravinári denne pracujú na opatreniach v snahe ochrániť 

vlastných zamestnancov a zabezpečiť plynulú výrobu potravín a starostlivosť o zvieratá.  
 
Vidiek sa spája pre zabezpečenie plynulej výroby potravín a zdravia obyvateľstva. Poľnohospodári okrem práce pri zvieratách a 
zakladaní tohtoročnej úrody zabezpečujú ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov. Na základe povolenia 
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v podnikoch pripravujú ubytovacie priestory pre ľudí, ktorí ostanú v karanténe, aby sa 
mohli naďalej starať o zvieratá.  
Tam, kde je to možné, sa ľudia rozdeľujú do menších skupín, aby v prípade nákazy minimalizovali výpadok väčšieho počtu ľudí. 
Niektoré podniky zvažujú, že rozdelia ľudí na prácu v týždenných turnusoch.  
„Rozhodli sme sa, že okrem všetkých ochranných a preventívnych opatrení si na družstve zriadime rezervný tím ľudí. Je zložení z 
rodinných príslušníkov, študentov, administratívnych pracovníkov. Prídu na krátke zaškolenie na farmy, aby v čase potreby zvládli 
základnú manipuláciu a starostlivosť o zvieratá“, opisuje preventívne plány predseda Regionálnej poľnohospodárskej a 
potravinárskej komory v Lučenci Rastislav Slocík.  
Podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha si práve v týchto dňoch zaslúžia obrovskú 
úctu a poďakovanie všetci ľudia, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na výrobe potravín.  
„Práve dnes je mimoriadne podstatné, aby sme všetkým týmto ľuďom vyjadrili veľkú úctu a vďaku za ich náročnú prácu. Dnes vidno, 
že práve koronavírus vidiek spojil. Bez ohľadu na to, čo sa deje, sa v našich dedinách a mestách naďalej seje, sadí, chová, 
spracováva a produkuje. Potravinárske podniky fungujú, obchody sú naďalej zásobované potravinami. Máme čo jesť, máme sa kde 
liečiť“, uzavrel predseda SPPK Emil Macho.  
Slovenskí poľnohospodári a potravinári tak aj naďalej vedia zabezpečiť dostatok potravín a to aj pri dvoj až trojnásobne zvýšenom 
dopyte. Spotrebitelia preto nemajú žiadny dôvod na paniku a na predzásobovanie sa potravinami.  
Mediálne vyjadrenie pekárov:  
Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke 
ŠVPS SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Potravinári sa zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými opatreniami. 
Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza 
žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov.  
Eurokomisia odporúča členským štátom EÚ prijať desať základných opatrení proti šíreniu koronavírusu  
Európska komisia zverejnila odporúčania o osvedčených postupoch týkajúcich sa opatrení EÚ v oblasti verejného zdravia a boja 
proti ochoreniu COVID-19, v ktorých zdôraznila dôležitosť celoúnijných opatrení, čo bude mať zásadný vplyv na prevenciu a 
spomalenie šírenia koronavírusu. Cieľom odporúčaní, ktoré Komisia vypracovala spolu s novovytvorenou vedeckou expertnou 
skupinou pre COVID-19, je presadzovať účinné a primerané opatrenia na úrovni celej Únie.  
Komisia pripomenula dôležitosť rýchleho zavádzania opatrení, ktoré sú rozhodujúce pre ochranu najzraniteľnejších skupín 
obyvateľstva, ako sú starší ľudia a osoby s hypertenziou, cukrovkou, kardiovaskulárnymi ochoreniami, chronickými ochoreniami 
dýchacích ciest a rakovinou.  
Vzhľadom na rýchle šírenie koronavírusu v EÚ, počet potvrdených prípadov a počet obetí EK odporúča, aby všetky členské štáty 
Únie okamžite prijali navrhnuté opatrenia bez ohľadu na ich vnútroštátnu situáciu.  
Trvanie týchto opatrení sa bude pravidelne prehodnocovať v závislosti od vývoja epidémie. Komisia upozornila, že vzhľadom na 
inkubačnú lehotu od 2 do 14 dní a možnosť prenosu COVID-19 osobami bez príznakov ochorenia je potrebné vyhnúť sa podávaniu 
rúk a bozkom, preplneným dopravným prostriedkom, nepodstatným pracovným stretnutiam a hromadným akciám. Exekutíva EÚ 
zdôraznila, že všeobecne by ľudia mali čo najdlhšie zostať doma a čo najviac obmedziť spoločenské kontakty. Eurokomisia zároveň 
upozornila, že potraviny a dodávky základných výrobkov v EÚ nie sú ohrozené a nákup veľkého množstva tovaru nie je potrebný. 
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Brusel upozornil na skutočnosť, že odporúčané opatrenia treba prijímať v koordinácii s ostatnými členskými štátmi EÚ a informovať 
o nich susedné krajiny, lebo akékoľvek izolované opatrenia sú menej účinné.  
Podľa EK by členské štáty mali prijať tieto opatrenia:  
1) Povinná izolácia pacientov s COVID-19;  
2) Dobrovoľná izolácia zraniteľných osôb;  
3) Zrušenie spoločenských a kultúrnych stretnutí, zatvorenie barov, nočných klubov, reštaurácií a kaviarní, ako aj múzeí, divadiel, 
kín a športovísk;  
4) Zatvorenie kostolov a náboženských centier a zrušenie verejných náboženských podujatí;  
5) Zatvorenie vzdelávacích inštitúcií a škôl (okrem prípadov, ktoré sú opodstatnené), univerzít, výskumných ústavov a podpora 
vzdelávania online;  
6) Zatvorenie škôlok a jaslí;  
7) Obmedzenie návštevnosti vo väzniciach, psychiatrických ústavoch a ústavoch špeciálnej starostlivosti;  
8) Prijatie opatrení na pracoviskách na podporu práce z domu, flexibilného rozvrhu práce, fyzického odstupu medzi zamestnancami, 
zvýšeného využívania e-mailov a telekonferencií, zníženého kontaktu medzi zamestnancami a klientmi a možnosť flexibilných 
dovoleniek;  
9) Zákaz všetkých hromadných akcií - športové podujatia, koncerty, festivaly, konferencie, veľtrhy, oslavy či politické stretnutia;  
10) Odklad akýchkoľvek nepodstatných administratívnych konaní. 
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VIDEO: Mestá sa rozohrali vďakou ľudí. Ulicami slovenských miest 
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Jozef Kačmáry, redakcia/PG  

SLOVENSKO / Začalo sa to v Taliansku a Španielsku. Pred pár dňami sme to zažili v Prievidzi a v piatok bolo toto gesto cítiť 
naprieč celým Slovenskom.  
 
Zo slovenských balkónov a okien sa ozval potlesk pre zdravotníkov, hasičov, policajtov či predavačky v obchodoch. Náš reportér 
Jozef Kačmáry bol pripravený v Košiciach, aby sme vám túto atmosféru sprostredkovali z prvej línie.  
Takto to napríklad vyzeralo v Bratislavskej Vrakuni:  
Pridala sa aj bratislavská Petržalka:  
Nezaostávala veru ani Šaľa:  
 
No a takto sa rozohrali Dlhé Diely v Bratislave:  
 
Mlynské Nivy v Bratislave:  
Senec:  
 
ONLINE: Koronavírus na Slovensku  
189 Slovákov sa práve vracia z londýnskeho letiska Stansed na bratislavské letisko. V šetci pasažieri pôjdu v špeciálnom 
bezpečnostnom režime do povinnej karantény, kde im urobia testy na vírus COVID-19. Ďalšie lety sa pripravujú podľa záujmu a 
registrácie Slovákov v zahraniční. Najbližší let bude odlietať budúcu stredu so Slovákmi z USA.  
 
 
Mimoriadne opatrenia sa týkajú aj pošty.  
 
Dnes zaznel potlesk pre hrdinov.  
 
Na Slovensku vyrábajú rúška špičkové stroje na pletenie a jedno rúško vytvoria do minúty.  
 
Považská Bystrica prijala mnoho opatrení v súvislosti s koronavírusom. Okrem atobusov dezinfikujú vyše 100 zastávok.  
 
Nemocnici vyzývajú na darovanie krvy.  
 
Naprieč celým Slovenskom sa o 20:00 hodine ozýval potlesk pre zdravotníkov a hasičov, ktorí riskujú svoje životy.  
 
Prechod medzi Maďarskom Slovenskom je s obmedzeniami otvorený. Policajní prezidenti oboch krajín sa dohodli.  
 
Nezodpovedných ľudí, ktorí nedodržia karanténu už polícia trestá. Len v priebehu štyroch dní riešili 250 prípadov.  
 
Pozrite si súhrn informácií o koronavíruse:  
 
 
Na dialnici D2 v smere do Maďarska a Česka stále stoja kolóny.  
 
Pozrite si zábery z dronu z východnej hranice.  
O 20:00 bude celé Slovensko tlieskať všetkým, ktorí v týchto časoch pomáhajú v boji proti zákernému koronavírusu.  
Sociálni pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pomáhajú klientom aj počas nariadenej práce z domu. 
Všetkých osem krajských stredísk ÚNSS poskytujúcich služby nevidiacim a slabozrakým klientom má z preventívnych dôvodov 
zatvorené. Napriek tomu ich pracovníci naďalej riešia pomôcky pre nevidiacich na úradoch, pomáhajú pri zabezpečovaní nákupov, 
poskytujú im informácie k aktuálnej situácii a podporujú osamelých. Informovala o tom PR manažérka ÚNSS Eliška Fričovská. (sita)  
Takmer 80 profesionálov z Banskej Bystrice sa dostalo do karantény.  
 
Staroľubovnianska nemocnica potrebuje nový personál . Vedenie sa rozhodlo hľadať medzi tými, ktorí prišli zo zahraničia a už sa 

https://www.noviny.sk/slovensko/519559-video-mesta-sa-rozohrali-vdakou-ulicami-slovenskych-miest-sa-niesol-potlesk-pre-prvu-liniu
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nechcú alebo nebudú môcť vrátiť späť do svojho pôvodného zamestania.  
 
Doktori s červeným nosom posielajú pozdravy.  
Sociálna poisťovňa automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálneho štrnásťdňovej OČR.  
 
 
Niektoré nemecké spolkové krajiny, a tiež Švajčiarsko, v piatok oznámili sprísnenie opatrení na zamedzenie šírenia nového 
koronavírusu. V Bavorsku obmedzia pohyb ľudí po vonku na cestu do práce, nákup potravín a iných nevyhnutných tovarov a 
návštevu lekára. Podobne ako v mnohých ďalších krajinách, povolené budú aj outdoorové športové aktivity ako behanie či turistika, 
tým sa však ľudia budú môcť venovať iba osamote, nie v skupinách. Podobné opatrenia chystá aj Sársko a uvažujú o nich aj ďalšie 
nemecké spolkové krajiny. (sita)  
Mnohé talianske mestá žiadajú vládu, aby zaviedla ešte tvrdšie opatrenia , ktorými by obmedzila pohyb obyvateľstva po vonku. Tie 
terajšie - tiež pomerne prísne - opatrenia totiž mnohí ľudia obchádzajú a nerešpektujú. Podľa údajov talianskej polície udelili policajti 
do piatka rána pokuty pre 53-tisíc ľudí, ktorých legitimovali vonku, a pritom tam nemali čo hľadať. Ľudia si podľa polície napríklad 
chodia nakupovať niekoľkokrát za deň, prípadne zneužívajú to, že je povolené venovať sa osamote turistike či behu, a športujú 
namiesto toho v skupinách. Podľa talianskych médií je možnosť, že premiér Giuseppe Conte už čoskoro oznámi prijatie tvrdších 
opatrení. (sita)  
Nová vláda bude musieť urýchlene nájsť financie na boj s koronavírusom. Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR to uviedla v 
tlačovej správe. Problémy s financovaním, ktoré sektor zdravotníctva rieši už roky, môže podľa asociácie aktuálne spôsobiť nielen 
úhrada starostlivosti a testovania na koronavírus, ale najmä balíčky na pomoc podnikateľom. Tým sa odložilo platenie sociálnych a 
zdravotných odvodov. "Výpadok stoviek miliónov eur na zdravotnom poistení nevedia zdravotné poisťovne zvládnuť bez okamžitej 
kompenzácie od štátu," upozorňuje asociácia. (sita)  
Spoločnosť charter advisory s.r.o., po koordinácii s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom vnútra SR vypraví dnes 
prvý let, ktorý privezie Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii domov. 189 Slovákov, plná kapacita lietadla, priletí z londýnskeho letiska 
Stansted na bratislavské letisko približne o 21 hodine večer. Všetci pasažieri pôjdu v špeciálnom bezpečnostnom režime do 
povinnej karantény, kde im urobia testy na vírus COVID-19. Ďalšie lety sa pripravujú podľa záujmu a registrácie Slovákov v 
zahraniční. Najbližší let bude odlietať budúcu stredu so Slovákmi z USA.  
Turecko zvažuje skrátenie trestov niektorých väzňov , aby počas pandémie nového koronavírusu zmiernilo preľudnenie vo 
väzniciach. Vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana bude na budúci týždeň 
konzultovať s ostatnými stranami v parlamente legislatívu, ktorá by ustanovila skrátenie niektorých trestov, uviedol poslanec AKP 
Mehmet Mus. Detaily o pláne ale nezverejnil. (sita)  
Do Česka dorazilo z Číny 1,1 milióna respirátorov. Česko za dnešnú zásielku zaplatí 75 miliónov korún ďalších osem miliónov stál 
ich prevoz cez čínsku spoločnosť. (čtk)  
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vyzýva lekárnikov na obmedzenie predaja liekov. ŠÚKL tým reaguje na mimoriadnu situáciu 
v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, keď sa časť populácie hromadne zásobuje liekmi a spôsobuje tak ich nedostupnosť. 
Mnohí lekárnici takéto opatrenia už zaviedli, ŠÚKL ich plne podporuje. "Zároveň apelujeme na pacientov, aby nevyvíjali na 
lekárnikov nátlak. Lekárnici sú v týchto dňoch vystavení veľkému pracovnému náporu a opatrenia, ktoré zavádzajú, sú v prospech 
ochrany verejného zdravia," informoval ŠÚKL v tlačovej správe. (sita)  
České firmy môžu po novom vyrábať dezinfekčné prostriedky na ruky podľa receptúry, ktorú odporučila Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO). Budú ju distribuovať pod názvom Anti-COVID . Povolenie pre výrobu operatívne vydalo české Ministerstvo 
zdravotníctva. (čtk)  
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristupuje k ďalším opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu.  
Od 20. 3. 2020 až do odvolania sa ruší výdaj všetkých rezervácií na sedenie (miesteniek), vrátane miest pre bicykle a batožiny, a to 
do všetkých vlakov v rámci vnútroštátnej diaľkovej osobnej dopravy. Pri nákupe cez internet alebo prostredníctvom mobilnej 
aplikácie Ideme vlakom bude systém zákazníkovi ponúkať už iba možnosť zvoliť si lístok bez miestenky.  
"Všetkých cestujúcich prosím, aby boli pri využívaní našich služieb trpezliví, pokojní a používali rúška na tvár pri kúpe lístkov pri 
pokladnici i počas celej cesty vlakom. Je to povinné,“ upozorňuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip 
Hlubocký. "A ešte jedna prosba, z ktorej mi je veľmi smutno: ak nemusíte, radšej necestujte. Využívajte hromadnú dopravu len ako 
prostriedok na prepravu do práce či k lekárovi. Nech sa čím skôr dajú veci do normálu a my vás budeme môcť prepravovať so 
všetkým komfortom," dodáva Filip Hlubocký.  
Medzi dnes potvrdenými prípadmi nákazy je aj pacient z Národného onkologického ústavu v Bratislave, ktorý je z Malaciek a bol v 
kontakte s osobou z Rakúska.  
Ministerstvo zdravotníctva reaguje na vyjadrenia Aliancie nemocníc Slovenska (ANS).  
Ministerstvo zdravotníctva dôrazne odmieta ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Práve naopak, uvedené usmernenie 
hovorí o tom, že v šeobecný lekár naďalej poskytujte telefonické alebo iné elektronické konzultácie, zabezpečuje predpis e-receptov 
a PN aj v situácii, keď uzatvorí ambulanciu pre fyzickú návštevu pacientov. „Zdravotná starostlivosť týmto usmernením nie je v 
žiadnom prípade ohrozená, práve naopak v súvislosti s ochorením COVID-19 sa chráni lekár pred prípadným prenosom nákazy, 
avšak pacientovi je naďalej k dispozícii telefonicky alebo elektronickou formou, čo je dnes aj základným všeobecným odporúčaním v 
súvislosti s kontaktom pacienta a všeobecného lekára. Odmietam snahu o šírenie paniky, že by dané mohlo ohroziť poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ povedala MUDr. Adriána Šimková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.  
Francúzske úrady kvôli boju proti šíreniu koronavírusu uzatvorili niektoré verejné miesta vrátane parížskeho nábrežia Seiny či 
prímorskej promenády v Nice. (čtk)  
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Ministerstvo vnútra spúšťa interaktívnu mapu na ktorej budete môcť sledovať výskyt koronavírusu na Slovensku.  
"Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov, kolegov a dodávateľov sú pre nás na prvom mieste. Špeciálnu pozornosť venujeme 
seniorom, pretože patria k najviac ohrozeným a práve teraz potrebujú starostlivosť navyše. Aby sme ich čo najviac ochránili, 
zavádzame pre seniorov prednostné nákupné hodiny, a to každý pracovný deň od 9. do 10. hodiny," uviedla Veronika Bush, 
riaditeľka komunikácie Tesco na Slovensku.  
O.L.O. prosí o pomoc Bratislavčanov s likvidáciou odpadu. V tlačovej správe uvádza, že so svojou obmedzenou prevádzkou nestíha 
zbierať odpad.  
"Rozumieme, že neplánovaný voľný čas v tomto období mnohí občania využívajú na jarné upratovanie spojené s likvidáciou 
nepotrebných vecí z domácností a záhrad. Prosíme spoluobčanov, aby vkladali do kontajnerov iba komunálny odpad nevyhnutný k 
likvidácii. Odpad, ktorý ste sa rozhodli odstrániť počas jarného upratovania z domácností, pivníc, balkónov, či záhrad, prosíme 
prineste na zberný dvor OLO a. s. po odvolaní mimoriadnych opatrení. Magistrát hlavného mesta informuje, že občania Bratislavy 
môžu na likvidáciu odpadu využiť v súčasnosti aj zberné dvory mestských častí." uvádzajú v tlačovej správe.  
Ozbrojené sily ponúkli letové hodiny, ktoré majú predplatené v rámci programu SALIS, pre dopravu zdravotníckeho materiálu. 
Výhodou využitia takejto prepravy je, že je zabezpečovaná veľkokapacitným transportným lietadlom. V permanentnej pohotovosti na 
prepravu materiálu podľa požiadaviek Ústredného krízového štábu SR sú naďalej aj dopravné lietadlá a vrtuľníky Ozbrojených síl 
SR.  
Ponúkli sme však aj využitie našej strategickej rezervy v doprave v rámci projektu SALIS pre zabezpečenie pomoci občanom 
Slovenskej republiky," povedal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko. Zároveň vysvetlil, že 
ozbrojené sily disponujú v rámci spojeneckého projektu SALIS strategickou leteckou dopravnou kapacitou v podobe 
veľkokapacitných transportných lietadiel, ktoré sú pravidelne využívané na prepravu osôb a materiálu.  
Pápež František slávi omšu vo svojom bydlisku v Santa Marte vo Vatikáne. Vatikán hovorí, že katolícka cirkev udeľuje špeciálne 
odpustenia hriechov všetkým veriacim nakazených koronavírusom, zdravotníckemu personálu, rodinným príslušníkom alebo iným, 
ktorí sa starajú o chorých. Svätá stolica v piatok vydala dekrét, ktorým sa udeľujú úplné odpustky.  
 
 
V blízkom čase hrozí kolaps nemocníc, upozorňuje Asociácia nemocníc Slovenska (ANS). Kolaps podľa asociácie hrozí, ak sa bude 
realizovať metodické usmernenie hlavného odborníka pre všeobecné lekárstvo pre dospelých počas pandémie COVID-19 z 19. 
marca. To upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii u dospelých. "V dôsledku neho nebude 
zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike," uvádza asociácia v tlačovej správe. Nemocnice 
združené v ANS totiž od piatka začali dostávať oznámenia od všeobecných lekárov, že uzatvárajú svoje ambulancie pre fyzické 
návštevy pre pacientov. (sita)  
Ministerstvo zdravotníctva upresňuje, že počet negatívnych vzoriek je 2670  
Združenie miest a obcí Slovenska bude od novej vlády v súvislosti s koronavírusom žiadať zmenu zákonov. V prípade zachovania 
súčasného stavu totiž môžu podľa ZMOS-u hroziť mestám a obciam existenčné problémy. ZMOS bude žiadať napríklad zmenu 
zákona o obecnom zriadení, ktorý by umožnil poslancom zastupiteľstiev hlasovať per rollam – teda bez fyzickej prítomnosti, 
napríklad prostredníctvom mailu. V rozhovore to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. (sita)  
Čínska provincia Chu-pej odkiaľ sa do sveta rozšíril koronavírus, nehlási druhý deň žiadny nový potvrdený prípad nákazy . V 
pevninskej Číne za štvrtok pribudlo 39 nových infokovaných. Všetky prípady ale súvisia s pobytom v zahraničí. (čtk)  
Minister školstva píše o riešeniach pre deti zo sociálne slabého prostredia a so špeciálnymi potrebami:  
Srbská polícia zadržala 154 ľudí za porušenie nočného zákazu vychádzania, ktorý v krajine zaviedli v rámci prísnych preventívnych 
opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Minister vnútra Nebojša Stefanovič v piatok oznámil, že osoby zadržali policajti cez noc 
počas hliadkovania ulíc. Zákaz vychádzania v Srbsku platí od 20:00 do 5:00. (sita)  
Celkový počet ľudí s ochorením COVID-19 tak na Slovensku dosiahol číslo 137 . Negatívny výsledok na toto ochorenie ukázalo 
spolu doteraz 2670 testov.  
Informácie k dnes identifikovaným 14tim prípadom:  
Muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19  
muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové  
muž, FN Trenčín, Považská Bystrica  
muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava  
muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z rakúska  
muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska  
muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska  
žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska  
muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava  
žena, FNsP Prešov, Spišská Belá  
žena, UN Martin,  
muž, UN Martin,  
žena, UN Martin,  
muž, ÚNV Ružomberok, Paríž  
Nadácia mesta Bratislavy rozdelí tento rok 600-tisíc eur na podporu udržateľnosti kultúry. "Naša priorita zostáva nezmenená - 
podporiť nezriaďované subjekty vytvárajúce kultúrny život mesta a reflektovať na výzvy, ktorým Bratislava v súčasnosti čelí," 
informuje hovorca Bratislavy Peter Bubla. Hlavné mesto SR pripravuje konkrétne opatrenia, ktoré reagujú na stav, v ktorom sa 
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kultúra ocitla. Mesto sa preto rozhodlo zmapovať dopad mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na kultúrny sektor 
na území Bratislavy formou krátkeho dotazníka. Dotazník je adresovaný osobám pôsobiacim v oblasti kultúry a kreatívneho 
priemyslu, pričom údaje, ktoré mesto získa, pomôžu lepšie odhadnúť rozsah škôd pre jednotlivcov i kultúrne organizácie a 
presnejšie formulovať kroky mesta, ktoré by pomohli situáciu v kultúrnom sektore zlepšiť, doplnil Bubla. (sita)  
Počet pacientov s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou 
(FNsP) J. A. Reimana v Prešove v piatok 20. marca oproti štvrtku nestúpol . V nemocnici doteraz zaevidovali päticu pozitívnych 
vzoriek. Ako uviedla hovorkyňa prešovskej nemocnice Renáta Cenková, v nemocnici je aktuálne hospitalizovaných päť pacientov, z 
toho dvaja s potvrdeným ochorením COVID-19. Ide o 54-ročnú pacientku, ktorá pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku a pochádza 
zo Spišského Podhradia a dôchodcu z Giraltoviec. "Hospitalizovaní sú aj traja pacienti s podozrením na koronavírus," uviedla 
Cenková. (sita)  
Najmenej 120 000 ľudi z filmového priemyslu v Hollywoode prišlo kvôli pandémií koronavírusu o prácu. Informovala o tom odborová 
organizácia International Alliance of Theatrical Stage Employees. Filmový a televízny priemysel sa vplyvom nákazy po celom svete 
takmer zastavil a tisícky ľudí, ktoré sú väčšinou na voľnej nohe sa náhle ocitli bez zamestnania. V Británií v dôsledku pandémie 
prišlo o prácu 50 000 ľudí z brandže. (čtk)  
Aktuálna situácia na hraniciach:  
Výroby na Slovensku ruší Samsung v Galante aj nitrtiansky Foxconn.  
Ako informuje juhokórejský portál kbs.co.kr, spoločnosť dnes informovala, že fabrika Samsung v Galante zostane zatvorená na 
týždeň od pondelka 23. marca . Spoločnosť tento krok prijala ako preventívne opatrenie na ochranu bezpečnosti jej zamestnancov a 
na zabránenie ďalšieho šírenia nového koronavírusu. Fabriky Samsungu v Poľsku a Maďarsku však zostávajú naďalej v normálnej 
prevádzke.  
"Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 a jeho šírenia na Slovensku, Foxconn 
Slovakia, v záujme ochrániť zdravie zamestnancov a ich rodín, a prispieť k spomaleniu šírenia koronavírusu a zabezpečeniu 
plynulého chodu spoločnosti v budúcnosti, rozhodol o dočasnom zastavení výroby od 23. marca do 9. apríla 2020," informuje 
spoločnosť. Zastavenie produkcie sa dotkne väčšiny zamestnancov, okrem oddelení, ktoré vyžadujú kontinuálne práce z 
technologických alebo logistických dôvodov. (sita)  
Púchov eviduje prvý prípad nákazy koronavírusom, pozitívne testovaný muž bol v kontakte s osobou s cestovateľskou anamnézou. 
Na oficiálnej stránke mesta to oznámila primátorka Katarína Heneková. Dvaja púchovskí lekári nezávisle potvrdili, že nakazeným 
mužom je jeden z miestnych praktických lekárov pre dospelých pôsobiacich v zdravotníckom zariadení Zdravie.  
Ohrozená je tak zdravotná starostlivosť v meste, keďže spomínaný lekár prišiel do kontaktu aj so svojimi kolegami. "Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici kontaktuje všetky osoby, ktoré s ním prišli do úzkeho kontaktu. Pozitívne 
testovaný muž bol v úzkom kontakte s osobou s cestovateľskou anamnézou, v súčasnosti sa nachádza v domácej karanténe, 
hospitalizácia nebola nutná," uviedla k prípadu primátorka Heneková. (sita)  
Omše na Slovensku nebudú minimálne do konca marca. Informovala o tom na svojej webovej stránke tlačová kancelária biskupov.  
Švajčiarsko s Lichtenštajnskom v rozmedzí jedného dňa zaznamenali 952 nových prípadov nákazy koronavírusom. Štyridsaťtrti z 
nich ochoreniu podlahlo. Spolu tak obe krajiny majú 4840 nakazených. (čtk)  
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypracovala dokument, ktorý opisuje dopady pandémie koronavírusu na Slovensko. Celkový 
bude závisieť od veľkosti šoku, ktorý utrpí slovenská ekonomika a dĺžky trvania karanténnych opatrení nie len na Slovensku, ale aj v 
Európe. Nerovnomerný vývoj v krajinách Európy môže predĺžiť neistotu ohľadne ďalšieho vývoja s väčšími negatívnymi 
ekonomickými dopadmi. Celkový vplyv na saldo verejných financií pri analyzovaných scenároch sa pohybuje od -1,9 mld. eur po -
5,2 mld. eur, resp. 2 % HDP až 6 % HDP.  
Španielsko sa stalo štvrtou krajinou sveta, kde počet obetí nového koronavírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, 
presiahol tisíc . Tamojšie úrady uvádzajú, že mu už podľahlo 1 002 osôb. Takmer 20-tisíc ľudí sa novým koronavírusom v 
Španielsku nakazilo a vyliečilo sa 1 588 osôb.  
Okrem Španielska presiahol počet obetí tisíc aj v Taliansku (3 405), Číne (3 248) a Iráne (1 433). Celosvetovo nový koronavírus 
potvrdili u takmer 250-tisíc ľudí. Zomrelo naň viac ako 10-tisíc osôb a vyše 80-tisíc sa vyliečilo. (sita)  
Fakultná nemocnica (FN) v Trnave upozorňuje verejnosť, že filtračný stan pri nemocnici neslúži na testovanie na COVID-19. 
Reaguje tak na požiadavky ľudí na vykonanie testov. Stan však podľa Mateja Martoviča z FN v Trnave nie je na toto určený.  
"Filtračný stan slúži na prevenciu a ochranu zamestnancov, ako aj pacientov nemocnice. Cez tento stan musia prejsť všetci pacienti, 
ktorí idú na vyšetrenie alebo iný zákrok do Fakultnej nemocnice Trnava. V stane každému pacientovi zmerajú telesnú teplotu a 
každý pacient podpíše čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasuje, že nemá cestovateľskú anamnézu a neprišiel do kontaktu s osobou, 
ktorá bola v zahraničí," vysvetlil Martovič. Potom pacient dostane potvrdenie o tom, že prešiel kontrolou v stane. Bez tohto 
potvrdenia ho lekár v nemocnici nevyšetrí. Cez kontrolný stan nemusia prechádzať tehotné ženy a rodičky. (sita)  
Americká sieť supermarketov vyhradila špeciálne ranné hodiny, ktoré majú slúžiť ľuďom vo veku nad 60 rokov. Pre väčšinu ľudí v 
Amerike spôsobuje COVID- 19 iba mierne alebo stredne ťažké príznaky, ako je horúčka a kašeľ. U niektorých, najmä starších 
dospelých a ľudí s existujúcimi zdravotnými problémami, môže spôsobiť závažnejšie ochorenie vrátane zápalu pľúc.  
 
Nedostatok ochranných prostriedkov pre lekárov avizuje Banskobystrický samosprávny kraj. Uviedla vedúca oddelenia komunikácie 
BBSK Lenka Štepáneková, zo Správy štátnych hmotných rezerv doposiaľ pre Banskobystrický kraj doručili 8 000 jednorazových 
rúšok a 16 000 jednorazových rukavíc a návlekov na obuv, ktoré už rozdelili po celom kraji.  
"Tieto počty sme už podľa pokynov distribuovali pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti. Lekári dostali pokyny k distribúcii 
e-mailom, pričom ochranné prostriedky sme rozviezli do jednotlivých okresov," objasnila vedúca s tým, že tieto počty sú 
nedostatočné a chýbajú aj respirátory. "V tejto chvíli nemáme informáciu, kedy bude realizovaná zo strany ŠHR ďalšia dodávka," 
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doplnila Štepáneková. (sita)  
Sociálna poisťovňa automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatého 14- dňového ošetrovného bez to, aby si rodič 
musel podávať novú žiadosť. Ústredný krízový štáb totiž odporučil, aby poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej 
starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu 
situáciu, resp. núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. „V takýchto prípadoch sa poistencom 
nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. (sita)  
Do malackého Mestského centra sociálnych služieb (MCSS) sa po karanténe vrátila riaditeľka so svojimi kolegyňami. Na sociálnej 
sieti o tom dnes informoval primátor Malciek Juraj Říha. "Po dvoch týždňoch karantény sa vrátila so svojimi kolegyňami aj samotná 
riaditeľka Melánia Dujsíková. A hoci samotné tŕpli v čakaní na svoje výsledky, po telefóne sme koordinovali všetky postupy, aby sme 
udržali v bezpečí našich klientov a opatrovateľskú službu pre najviac odkázaných ľudí z mesta," uviedol Říha. (sita)  
Poľské ministerstvo zdravotníctva ohlásilo šiestu obeť koronavírusu. Podľa miestnych médií ide o 27 ročnú ženu, ktorá pred 
niekoľkými dňami porodila dieťa. (čtk)  
Polícia plánuje spustiť novú aplikáciu zameranú na koronavírus.  
Univerzitná nemocnica Bratislava prijala v súvislosti s koronavírusom ďalšie opatrenia. Nemocnica na Kramároch na Klinike 
infektológie a geografickej medicíny, zaviedla opatrenia, ktorými sa pripravuje na zvýšený počet pacientov, ktorí budú vyžadovať 
bežnú alebo intenzívnu liečbu. Nemocnica preto zriadila tzv. kontajnerové triedenie pacientov. Pracovisko umiestnila pred 
nemocnicu. "Triáž sme zabezpečili umiestnením dvoch unimobuniek pred budovu infekčnej kliniky, kde osoba podozrivá na COVID-
19 najskôr vyplní protokol a odpovie na otázky lekárovi. Ten podozrivej osobe odovzdá vrecúško, v ktorom sa nachádza odberový 
set a pošle ho do ďalšej unimobunky, kde mu lekár so sestrou odoberú vzorky, ktoré budú zaslané do Národného referenčného 
centra," povedala lekárka z infekčnej kliniky na Kramároch Alena Koščálová.  
Na dialnici D2 sa tvorí dlhá kolóna, v ktorej si počkáte vyše dvoch hodín. V špeciálnych oblekoch kontrolujú na hraničnom priechode 
Svrčinovec medzi Českom a Slovenskom.  
 
Mexiko, doteraz nezaujalo žiadny špeciálny prístup a drží sa pravidla "biznis ako vždy" . Ľudia sa stále zoskupujú na trhoch, cesty 
sú plné áut a v metre sa tlačia cestujúci, hoci objem dopravy je celkovo nižší. Prezident Andrés Manuel López Obrador a jeho vláda 
tvrdia, že prísne opatrenia by sa tvrdo dotkli najmä chudobných a predstavovali pre všetkých Mexičanov veľkú psychickú záťaž. 
(sita)  
Po rozhodnutí krízového štábu Štátneho divadla Košice o pozastavení predaja vstupeniek a hrania repertoárových predstavení až 
do odvolania a o odklade plánovaných premiér na neurčito, sa tradičný divadelný život úplne zastavil. Štátne divadlo Košice sa preto 
rozhodlo otvoriť svoje pomyselné brány aspoň v online svete.  
Rozprávky načítané hercami činohry, hudobné a iné príspevky členov opery či baletu – úsmevné aj povzbudzujúce – im budú 
spríjemňovať všetkým chvíle počas nútených divadelných prázdnin na kanáloch Štátneho divadla Košice na sociálnych sieťach 
Facebook, Instagram a Youtube.  
Pošta cez víkend zatvára svoje pobočky. Slovenská pošta taktiež upravuje spôsob doručovania niektorých zásielok, zavádza 
celoplošné víkendové zatvorenie všetkých pobočiek a pozastavuje komerčné služby. Pošta tak koná podľa usmernení Úradu pre 
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Ako informovala jej hovorkyňa Eva Rovenská, cieľom týchto opatrení 
súvisiacich so šíriacim sa koronavírusom, je chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí. (sita)  
Potravinári a predstavitelia cestovného ruchu spustili v týchto dňoch projekt s názvom "Pomôžme si navzájom" , ktorý rieši 
nedostatok zamestnancov v potravinárskej výrobe z dôvodu šírenia koronavírusu. V spoločne zdieľanom súbore budú môcť 
potravinárske podniky vpisovať počet chýbajúcich pracovníkov a na druhej strane prevádzkovatelia hotelov a reštaurácií dostupných 
zamestnancov. Informoval o tom v piatok predseda Únie potravinárov Slovenska Stanislav Voskár. (sita)  
Mesto Nitra v snahe efektívne informovať o súčasnej epidémii pre všetkých obyvateľov pripravilo správy o koronavíruse a o 
potrebnej ochrane voči vírusu aj v olašskom jazyku  
Budova Národnej banky Slovenska bude mať od dnešného večera špeciálne nasvietenie. Pomocou jednotlivých hesiel, “hashtagov” 
bude vizualizácia komunikovať odkazy, ktoré v aktuálnej, mimoriadnej situácii považuje NBS za dôležité.  
Predseda infektológie Jarčuška upozorňuje na jednorázové testy na koronavírus. Považuje ich za nespoľahlivé. "Buďme opatrní, 
nechajme to na zdravotníkov," dodal.  
Trnavská župa vyčlení 60 lôžok v zariadeniach sociálnych služieb pre pacientov Fakultnej nemocnice Trnava  
Tr navská župa, v prípade núdze, vyčlení časť lôžok v zariadeniach sociálnych služieb, poskytujúcich dennú a týždennú formu 
služby, pre pacientov Fakultnej nemocnice Trnava. V zariadeniach tohto typu, ktoré má župa v zriaďovateľskej pôsobnosti, je od 16. 
marca prerušená prevádzka.  
"Informovali sme generálneho riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trnave, že ak to kapacitná situácia bude vyžadovať, župa je schopná 
dočasne vyčleniť 60 lôžok pre ich pacientov. Týkalo by sa to neinfekčných pacientov, ktorí budú prepustení z nemocnice, ale 
potrebujú ďalšiu zdravotno-sociálnu starostlivosť. Naše ambulantné zariadenia sociálnych služieb aj s personálom, ktoré sú 
momentálne uzavreté, vedia byť na tento účel rýchlo adaptované," povedal trnavský župan Jozef Viskupič.  
Ministerstvo vnútra SR podpísalo zmluvu na dodávku ďalších 500-tisíc kusov ochranných rúšok. Ako sa ďalej uvádza v zmluve 
zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, rúška by v rámci čiastočných dodávok mala pre rezort do 15. mája zabezpečiť spoločnosť 
Zornica Banko Fashion a.s. Náklady na zabezpečenie rúšok vyčíslili na 1 350 000 eur aj s DPH. (sita)  
Ako dlho ostáva pozitívny človek na koronavírus v nemocnici? Pacient môže byť prepustený z nemocnice ak jeho zdravotný stav mu 
to umožňuje. Následne má mať 14 dňovú karanténu a po nej a navštíviť ifnektologické pracovisko. Pokiaľ sa nevyskytnú žiadne 
komplikácie, môže byť zaradený do bežného života. Informoval o tom krízový štáb.  
Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb súvisiacich s pobytom občanov umiestnených v 
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karanténe v súvislosti s ochorením Covid-19. Ako sa ďalej uvádza v oznámení na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, náklady 
na zabezpečenie služieb odhadujú na 300-tisíc eur bez DPH.  
"Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich s pobytom občanov umiestnených v karanténe v súvislosti s ochorením 
Covid-19 na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 12. marca 
2020, ktoré budú vykonávané v určených miestach," uvádza sa v oznámení.( sita)  
Krízový štáb informoval, že tehotné ženy by sa mali riadiť telefonicky. Počas víkendu by mal byť vypracovaný plán ako v prípade 
problémov mamičiek postupovať.  
Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv dnes podala na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie na poslanca NR SR 
Mariána Kotlebu za šírenie poplašnej správy , podnecovaniu k neplneniu povinnosti a podnecovanie národnostnej, rasovej a 
etnickej nenávisti za krízovej situácie. Poslanec zverejnil na internete vo štvrtok 12. marca video s názvom “Kotleba o koronavíruse: 
je to následok masovej migrácie, je čas zatvoriť hranice!“ , ktoré za týždeň malo na sociálnych sieťach viac ako 100 000 pozretí.  
"Marián Kotleba vo svojom videu zosmiešňuje a relativizuje dôležité hygienické opatrenia ako dôkladné umývanie rúk. Nielenže 
zneužíva krízovú situáciu, ktorá si už vyžiadala tisícky obetí po celom svete na šírenie svojej propagandy, ale šírením takýchto 
nezmyslov vystavuje zvýšenému riziku aj občanov Slovenska, ktorí sledujúc verejné prejavy poslanca môžu prísť k mylnému 
záveru, ako sa koronavírus šíri a ako sa proti nákaze chrániť," vysvetľuje riaditeľ Inštitútu ľudských práv (IĽP) Peter Weisenbacher.  
 
Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu. "Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom 
či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s nebalenými potravinami dodržiavať doporučené 
hygienické opatrenia," tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke ŠVPS SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie 
šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín. (sita)  
Aj polcajný hovorca reaguje na stiuáciu okolo koronavírusu  
Pavol Jarčuška prezident Slovenskej spoločnosti infektológov informoval, že s odretými ušami situáciu v nemocniciach zvládajú. Vo 
viacerých štátnych nemociciach bude prebiehať spôsob "drive in" testovania.  
Starostovia spišských obcí si navzájom začali pomáhať v boji proti koronavírusu. Na najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov nezabudli 
ani v obci Spišské Bystré v okrese Poprad. Aj napriek nedostatku ochranných pomôcok na trhu sa obci podarilo získať 650 
respirátorov s vyšším stupňom ochrany FFP3. Obec v súčasnosti distribuuje respirátory najrizikovejšej skupine obyvateľov - 
osamoteným seniorom. Doposiaľ ich rozdali takmer 200. Časť respirátorov ponúkli ako výpomoc aj starostom okolitých obcí. "Štát s 
nami komunikuje len formou odkazov v médiách. V skutočnosti je bremeno na našich pleciach a vzniknutú situáciu riešime každý v 
rámci vlastných možností. Snažíme sa navzájom si pomáhať. Starostovia už vytvorili spoločnú skupinu na sociálnych sieťach, kde 
sa radíme, čo robiť, ako pomôcť, aby sme boli v tomto boji užitoční a hlavne úspešní," dodal starosta Spišského Bystrého Marián 
Luha. (sita)  
Slovenská pošta informuje o vyplácaní sociálnych dávok a dôchodku.  
Štát zriadi národný krízový klinický tím. Bude usmerňovať poskytovanie zdravotníckej starostlivosti nielen lekárov v prvej línií ale 
bude sa zaoberať aj ľuďmi v domácej starostlivosti. Informoval o tom na tlačovej konferencií ministerstva zdravotníctva Jozef 
Šuvada garant štandardných diagnostických, terapeutických a preventívnych postupov.  
Preventívne prehliadky a očkovania detí dočasne pozastavili. Informovala o tom Elena Prokopová hlavná odborníčka MZ SR pre 
pediatriu. "Ubezpečujeme ale všetkých, že ten systém, ktorý sme nastavili by nemal ohroziť život človeka." dodala.  
Koronavírus sa už rozšíril do všetkých krajín Latinskej Ameriky. Posledná krajina z tejto časti potvrdila nákazu Haitti. Potvrdených 
prípadov zatiaľ nie je toľko čo v Európe alebo Ázií a úmrtí je podľa DPA zhruba dve desiatky.Tieto počty ale môžu rýchlo vzrásť 
vzhľadom ku slabému zdravotníckemu systému. (čtk)  
Parkovanie v Trenčíne by mohlo byť od 24. marca až do odvolania mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou bezplatné. Dočasné 
pozastavenie plateného parkovania na celom území mesta a niekoľko ďalších návrhov v oblasti parkovacej politiky sa chystá na 
mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva v pondelok 23. marca predložiť trenčiansky primátor Richard Rybníček. (sita)  
V Česku potvrdili 774 nakazených koronavírusom. (čtk)  
Považskobystrická radnica pristúpila k ďalším opatreniam, ktoré by mali zabrániť šíreniu koronavírusu. Na poslednom zasadnutí 
krízového štábu sa jeho členovia spoločne dohodli na dezinfekcii autobusových zastávok a mestského úradu. Informoval o tom 
primátor Karol Janas.  
"Mestská dopravná spoločnosť vykonáva dezinfekciu autobusov a autobusového nástupišťa. Keďže samotné zastávky sú v majetku 
mesta, dohodli sme sa, že ich vyčistenie zabezpečíme my," uviedol Janas. Hĺbkovou dezinfekciou prejde viac ako 90 prístreškov 
autobusových zastávok. "Použité pritom budú peroxozlúčeniny, preto prosíme občanov, aby sa povrchov nedotýkali, kým roztok 
neuschne, lebo by to celé nemalo nijaký význam, " povedala na margo čistenia vedúca odboru prevádzky, údržby a služieb mesta 
Jana Mičková. (sita)  
Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ sú pripravení v prípade potreby podať pomocnú ruku zdravotníckym zariadeniam pri testovaní 
pacientov na nový koronavírus SARS-CoV-2 alebo ošetrovaní chorých, či akoukoľvek inou vhodnou formou. Pomoc medikov je od 
utorka 17. marca 2020 potrebná pri selekcii pacientov na centrálnych príjmoch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a taktiež 
pri manažovaní pacientov, ktorí kontaktovali Call centrum a plánujú navštíviť nemocnicu.  
Dobrovoľnícku prácu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice začalo vykonávať prvých 19 študentov všeobecného a zubného 
lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí robia buď triedenie pacientov pri vstupe do nemocnice, alebo telefonicky usmerňujú osoby 
smerujúce do zdravotníckeho zariadenia, ktorí predtým kontaktovali Call centrum napríklad pre respiračné problémy alebo 
podozrenie z možného kontaktu s koronavírusom. Pripravení pomôcť sú aj ďalší medici.  
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"Záujemcov o dobrovoľnícku činnosť koordinujú členovia Akademického senátu UPJŠ LF za študentskú časť. V tejto chvíli 
evidujeme celkovo okolo 50 študentov našej fakulty, ktorí majú záujem nejakou formou pomôcť. V nasledujúcich dňoch sme 
pripravení rozšíriť záber dobrovoľníckej práce našich kolegov a pomôcť rôznym zložkám zvládnuť mimoriadny stav," povedala 
študentka 4. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a členka Akademického senátu UPJŠ LF za študentskú časť Ester 
Tomajková. Medici tiež ponúkli zdravotníckym zariadeniam, že sa postarajú o deti zdravotníkov počas ich práce v nemocnici.  
Koronavírus COVID-19, si podľa webu vedcov z americkej Univerzity Johnsa Hopkinska vyžiadala už viac než 10 000 obetí, z toho 
dve tretiny v Taliansku a Číne . Potvrdených prípadov nákazy, ktorá sa objavilo vo viac než 155 krajinách. (čtk)  
Policajní prezidenti Slovenska a Maďarska sa včera neskoro večer dohodli, že dnes od 06.00 hod. maďarská strana otvorí hraničné 
priechody pre osobnú dopravu a peších:  
Komárno – Komárom  
Štúrovo – Esztergom  
Avšak aj tu platí, že sa to týka pohraničných Slovákov žijúcich, alebo pracujúcich 30 km od hraníc, ktorí sa pri hraničnej kontrole 
preukážu: dokladom totožnosti - občiansky preukaz/cestovný pas, pobytová karta a potvrdenie od zamestnávateľa/pracovná 
zmluva.  
Od pondelka 24. marca 2020 od 06.00 hod. bude pre osobnú dopravu otvorený hraničný priechod Moravský Svätý Ján – Hohenau.  
Už 73. ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) v Cannes sa pre šírenie nového koronavírusu napokon neuskutoční v 
plánovanom termíne, teda od 12. do 23. mája. Informovali o tom organizátori podujatia, ktoré by radi usporiadali koncom júna alebo 
začiatkom júla. Dodali, že svoje rozhodnutie oznámia hneď, ako im to umožní zdravotná situácia vo Francúzsku i zvyšku sveta. 
Francúzsky premiér Édouard Philippe v sobotu nariadil zatvoriť všetky reštaurácie, kaviarne a kiná v krajine, čo by malo pomôcť 
zastaviť šírenie vírusu. (sita)  
Internetom sa šíri ďalší hoax, ktorý nabáda na nadmerné používanie kvapiek.  
Britská vláda rozoslala listy viac než 65 tisíc lekárom a sestrám na dôchodku. Žiada ich, aby sa vrátili do práce a pomohli tak v boji 
proti pandémii koronavírusu. Podľa britských predstaviteľov sú títo bývalí zamestnanci systému zdravotníctva potrební na to, aby 
posilnili služby v prednej línii. Vláda medzičasom tiež sľubuje zaistiť, aby všetky nemocnice mali dostatok ochranného vybavenia a 
pľúcnych ventilátorov.  
Školy vo Veľkej Británii budú od piatku zatvorené. Výnimkou predstavujú len tie, ktoré zastrešia deti kľúčových zamestnancov, ako 
sú zdravotníci, učitelia, sociálni pracovníci, hasiči či policajti, ale aj ľudia pracujúci vo výrobe a rozvoze potravín či zdravotníckeho 
vybavenia. Do školy môžu naďalej chodiť deti s najmenej jedným rodičom pracujúcim v zmienených sektoroch, avšak vláda žiada 
rodičov, aby deti nechali doma, ak je to čo i len trochu možné. (sita)  
Žilinská radnica v týchto dňoch zhromažďuje databázu dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomôcť iným. Samospráva podľa záujmu 
pripraví možnosti vzájomnej pomoci pre seniorov, sociálne slabšie rodiny či rodiny v karanténe, ktoré potrebujú pomôcť s donáškou 
nákupov či inými činnosťami. O podrobnostiach informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.  
Podľa jeho slov je v súvislosti so šírením koronavírusu najviac ohrozená skupina ľudí nad 65 rokov. "Aj preto odporúčame 
pravidelnú kontrolu starých ľudí a susedov vo vyššom veku, a to najmä tých, ktorí žijú osamelo. Je dôležité, aby starší ľudia 
obmedzili svoj pohyb na verejnosti, obzvlášť na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. Z tohto dôvodu by sa mali vyhýbať 
predovšetkým nákupom a využiť donáškovú službu," skonštatoval Miškovčík. (sita)  
O 9:00 začala ústanovujúca schôdza parlamentu. Koná sa za prísnych hygienických opatrení. Všetci prítomní majú na sebe rúška aj 
hygienické rukavice. Niektoré poslancisi však pri sľube na ústave dávajú rúška dole. Niektorí dokonca nemali ani rukavice.  
Michalovská nemocnica v spolupráci so Záchrannou brigádou Hasičského a záchranného zboru Humenné zriadila pred hlavným 
vchodom do budovy stan na triedenie pacientov. Informovala o tom Jana Fedáková so Sveta zdravia.  
"Jeho cieľom je odkloniť potenciálne rizikových pacientov už pred vstupom do nemocnice. Zdravotníci prichádzajúcim pacientom 
zmerajú telesnú teplotu a vyhodnotia ďalšie príznaky ako je napríklad kašeľ, zistia cestovateľskú anamnézu či kontakt s infikovanou 
osobou, na základe ktorých lekár povolí alebo nepovolí vstup do nemocnice,“ uviedla Fedáková. (sita)  
Počet inzerátov na pozície predavačov či pokladníkov enormne rastie. Aktuálne však stále platí, že na pracovnom portáli zareaguje 
na jednu pozíciu predavača v priemere 10 uchádzačov. Podľa Profesie.sk môže mať za následok vplyv koronavírusu, ktorý zmenil 
trh zo dňa na deň.  
Koronavírus šírilo aj známe lyžiarske stredisko v Rakúsku. Zhruba štvrtina z 1648 prípadov koronavírusu v Rakúsku, pripadá na 
spolkovú krajinu Tyrolsko , kde žije desatina obyvateľov álp. Kurzová vláda medzitým na krízu zareagovala najtvrdšími opatreniami 
vrámci Európy. V posledných dňoch vláda prakticky pozastavila všetok verejný život a ľuďom až a niekoľko výnimiek zakázala 
opúšťať domovy. Uzatvorené sú i všetky lyžiarske oblasti. "Bude to veľmi, veľmi dlhý návrat do normálu," povedal Kurz. (čtk)  
Európska únia pracuje na historicky najväčšom balíku podporných opatrení, ktoré by mali zmierniť dopady nákazy COVID-19, 
vyhlásil vo štvrtok predseda Európskeho parlamentu David Sassoli zdôrazňujúc, že nik neostane sám. "Chcem vyjadriť svoju účasť 
všetkým trpiacim a tým, ktorí stratili svojich milovaných. Chcem zdôrazniť môj obdiv a podporu všetkým tým, ktorí sú v prvej línii boja 
proti tejto pandémii," povedal predseda EP po diskusii s lídrami poslaneckých klubov. "Čeliac tejto dramatickej situácii a majúc 
povinnosť chrániť životy, živobytie a stabilitu pre všetkých, Európska únia koná. Iste, museli sme bojovať proti národnému sebectvu, 
teraz je však jasné, ako sa s touto mimoriadnou situáciou vysporiadame," vyjadril sa. (sita)  
Dnes o 11:00 sa uskutoční tlačová konferencia ministerstva zdravotníctva. Témou bude núdzový stav v zdravotníctve.  
Vedci na celom svete intenzívne hľadajú účinný liek proti koronavírusu. A ich pozornosť zaujala aj jedna veľmi zaujímavá chemická 
zlúčenina, ktorá by mohla byť liekom proti vírusom. Volá sa TAXI-FOLÍN a neuveríte, kde všade sa vyskytuje - v červenom víne, 
zelenom čaji a dokonca aj v čokoláde  
 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ  
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BRATISLAVA. Veľký dopyt vyprázdňujúce sa regály a výroba roztočená na plné obrátky.  
Na väčšie nákupy potravín sa vybrali aj tí, čo ešte do nedávna nemali v komore prakticky nič. Ľudia si pre strach z koronavírusu 
robia zásoby.  
Potravinári i obchodníci spotrebiteľov ubezpečujú, že potravín je dosť pre všetkých. Síce po nárazovom dopyte sa môže stať, že 
produkt je nedostupný, ale ide o dočasný výpadok.  
Obchodníci musia tovar objednať od dodávateľa, prípadne nájsť iného, tovar naskladniť, doviezť do predajne a vyložiť na pult. 
Zároveň  
upozorňujú, aby sa ľudia zásobovali primerane vlastným potrebám.  
Známe sú prípady, keď sa v predajniach zákazníci hádali pre antibakteriálne mydlá, alebo kričali na predavačky, že ich nemajú na 
pultoch. Okrem agresívneho správania však zvýšený dopyt a dočasný nedostatok môže spôsobiť aj rast cien.  
Zásobovanie v prvom rade Obchodníci hovoria, že sa tak zatiaľ nedeje. „Situácia v súvislosti s koronavírusom zatiaľ nemala vplyv 
na koncové ceny pre zákazníkov,“  
uvádza Marek Koštrna, marketingový riaditeľ spoločnosti Terno rea- estate, ktorá prevádzkuje siete Terno a Kraj.  
Sieť Billa tvrdí, že v krízovom období je ich prvoradým cieľom zabezpečiť ľuďom dostatok potravín, aby si zákazníci mohli v 
predajniach nakúpiť všetko, čo potrebujú zo sortimentu od najlacnejšieho až po prémiový tovar. „Ziskovosť ide v tomto prípade 
bokom,“  
potvrdzuje hovorkyňa siete Kvetoslava Kirchnerová.  
Podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu to, aký vplyv bude mať kríza na ceny nielen v dnešnej situácii, ale aj v budúcnosti, 
ukáže až čas.  
„Chcem však zdôrazniť, že obchodné reťazce združené v SAMO sa správajú zodpovedne aj v čase krízy a primárne robia maximum 
len v tom, aby zabezpečili dostupnosť potravín a drogérie pre ľudí na Slovensku,“ uvádza jej predseda Martin Krajčovič.  
Ceny potravín rástli od nového roka bez prispenia koronavírusu.  
Úlohu zohra- napríklad africký mor ošípaných v Číne. „Rapídne klesli stavy ošípaných a ceny bravčového mäsa sa zvýšili, čo bola 
prirodzená vec,“ uvádza hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.  
„Od začiatku roka priebežne až doteraz rastú ceny niektorých mliečnych výrobkov, výrobkov vyrábaných na Slovensku a ceny 
cukru,“ konštatuje konateľ Delia potraviny Jozef Berko. Dodávatelia to podľa neho vysvetľujú zvýšením cien surovín, ako aj vyššími 
nákladmi na prácu.  
„Vývoj cien, samozrejme, závisí od vývoja cien surovín, ktoré najviac ovplyvňujú zmeny predajných cien. Hypoteticky v snahe 
zastavenia šírenia koronavírusu môže dôjsť k obmedzeniu dodávok určitej časti potravín, čo bude môcť mať vplyv na zvýšenie ich 
cien,“ pokračuje Berko.  
Podľa Jany Holéciovej nikto momentálne v tejto situácii nemá záujem o zdražovanie.  
„Na základe telefonického prieskumu medzi mlynármi, výrobcami cukru, pekármi a mliekarmi môžem povedať, že žiadny z týchto 
základných potravinových segmentov nehovorí o zdražovaní odbytových cien, teda cien, za ktoré predávajú svoje výrobky 
obchodu,“ potvrdzuje s tým, že potravinári hovoria o korektnosti v celom dodávateľskom reťazci.  
Pevné ceny Aby sa súčasnú situácia nerozhodol niekto zneužiť, slovenskí pekári navrhli krízovému štábu vyhlásenie cenového 
moratória na suroviny a obalový materiál.  
„Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov, ale i výrobcov,“  

http://www.modernyobchod.sk/tlacove-spravy/ceny-potravin-na-slovensku-zatial-nerastu-hoci-dopyt-je-obrovsky-ak-by-ceny-vyleteli-stat-ich-moze-zmrazit/
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vysvetľuje predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
Štát k takejto regulácii môže pristúpiť za určitých podmienok, ktoré upravuje zákon o cenách. Za súčasnej situácie to môže byť 
aplikácia ustanovenia, podľa ktorého môžu byť ceny regulované v prípade, „ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym 
vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov“.  
Ceny sa dajú regulovať dvojakým spôsobom, a to buď určením ceny, alebo určením podmienok, za akých sa môžu dohadovať.  
„Ak by teda vláda vyhovela požiadavkám pekárov na dočasné zafixovanie cien, mohla by pristúpiť k regulácii cien aj v celom 
distribučnom reťazci, pričom ceny by mohla stanoviť ako pevné ceny, ktoré nie je prípustné zmeniť, alebo aj ako maximálne ceny, 
ktoré nie je prípustné prekročiť,“ vysvetľuje Ján Kapec, senior advokát Have- and Partners.  
Ak by sa tak stalo, podnikatelia by nemali v prípade strát nárok na odškodnenie.  
„Ak budú splnené podmienky na reguláciu cien v zmysle zákona o cenách a štát následne pristúpi k regulácii spôsobom a postupom 
stanoveným v tomto zákone, bolo by pre podnikateľov pomerne obťažné si od štátu uplatniť kompenzáciu,“ hovorí advokát. Nádej 
na uplatnenie nárokov by mali iba vtedy, keby štát pri regulácii postupoval nezákonne.  
Na internete sa objavili podnikavci, ktorí ponúkali extrémne predražené rúška či mydlá za desiatky eur. Svoje „podnikanie“ 
obhajovali slovami, že biznis je biznis.  
Podľa advokáta by predaj respirátorov či rúšok za premrštené ceny nema- byť trestným činom.  
„V konkrétnych prípadoch (ak by sa zároveň preukázalo takýmto konaním zneužitie niečej tiesne, neskúsenosti alebo rozumovej 
slabosti, alebo rozrušenia) by mohlo takýmto konaním dochádzať k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu úžery, pričom 
posúdenie by bolo v rukách polície,“ vysvetľuje Kapec. Tvrdí, že ide v prvom rade o etický problém.  
Nastupujúca koalícia súhlasí s opatreniami, ktoré prijala dosluhujúca vláda. Podľa Veroniky Remišovej zo strany Za ľudí, by sa však 
dali napríklad stanoviť fixné ceny rúšok.  
Dopyt je ohromný Výrobcovia potravín hlásia, že evidujú prudký nárast dopytu o svoje výrobky. V prípade pekárenských produktov 
je to o 40 – 50 percent.  
„Zvýšený záujem pociťujú aj mlynári, ktorí hovoria, že im chýba dnes viac ako 50 ľudí na balenie múky. Očakávame, že tento stav 
bude pokračovať aj nasledujúce týždne, a preto hľadáme desiatky nových zamestnancov,“  
potvrdzuje Lopúchová.  
Zamestnancov v týchto dňoch naberajú aj obchodníci.  
Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná v utorok konštatovala, že v distribučných skladoch na Slovensku je dostatočné 
množstvo potravín.  
„Tovaru je dokonca v skladoch viac ako za bežnej prevádzky, pretože počet objednávok je taký veľký, že prevažuje naskladňovanie 
materiálu nad výdajom. Sortimentná skladba je taká, že je dostatok všetkého, čo potrebujeme.  
Vôbec nie je dôvod na nejakú paniku,“ uviedla na brífingu.  
Odporúčania Ako nakupovať – Vyhnite sa nákupom v čase špičky. Deti nechajte doma.  
- Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Ak sa zásobíte priveľkým množstvom, ohrozíte dennú dostupnosť tovaru pre iných.  
- Počas nákupu dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť.  
- Plaťte bezhotovostne.  
- Ak je to možné, použite samoobslužné pokladnice.  
- Noste rúško alebo iné zakrytie úst a nosa po celý čas nákupu.  
- Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí.  
- Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, používajte jednorazové rukavice, vrecká alebo kliešte.  
Obchodníci tvrdia, že zásob je dosť, aj keď ľudia nakupujú vo veľkých dávkach 
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Experti potvrdili, že koronavírus sa môže prenášať cez povrchy. Výnimkou nie sú ani potraviny.  
 
 
MALOOBCHOD  
Experti potvrdili, že koronavírus sa môže prenášať cez povrchy. Výnimkou nie sú ani potraviny.  
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Katarína Runnová  
Bratislava – Človek nakazený koronavírusom si príde do obchodu nakúpiť. Nemá ochranné rúško ani rukavice, keďže sám nevie, že 
je infikovaný. Do nákupného košíka vkladá rožky, jablká či papriku. V blízkosti týchto produktov konverzuje so známymi. Môže 
takýmto spôsobom kontaminovať potraviny a nakaziť ďalších ľudí? Otázka, ktorú si v týchto dňoch kladú zákazníci, má podľa 
expertov jednoznačnú odpoveď. „Človek pri rozprávaní, kašľaní a kýchaní uvoľňuje vírus v aerosóle. Ten sa vzduchom rozšíri do 
priestoru, kde môže byť vdýchnutý,“ objasňuje virologička Tatiana Betáková z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. 
Aerosól následne padá na predmety, výnimkou nie sú ani potraviny. „Ak niekto výrobky potom chytí, prenesie sa vírus na ruky. Keď 
sa človek dotkne nosa, úst či očí, môže sa nainfikovať,“ dodáva odborníčka. HN sa podarilo zistiť, že medzi potravinármi aktuálne 
prebieha debata o balení potravín, ktoré v obchodoch zákazník bežne nakupuje bez obalu.  
Balenie rožkov  
Podľa expertov medzi „najnebezpečnejšie“ patria produkty, ktoré nie sú chránené obalom. „Najmä potraviny určené na priamu 
spotrebu by mali mať zabezpečenú ochranu pred akoukoľvek kontamináciou,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva 
Daša Račková. Ide teda napríklad o ovocie, zeleninu či nebalené pečivo. Ani ich konzumácia by však v prípade dodržiavania 
hygienických pokynov nemala predstavovať riziko. Vírus sa môže nachádzať na potravinách, no jeho výskyt v samotnom jedle zatiaľ 
preukázaný nebol. Predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová potvrdila, že pekári 
evidujú zo strany obchodníkov záujem o balenie inokedy nebalených výrobkov. „Prebiehajú debaty pracovných skupín z radov 
potravinárskych zväzov, ktoré majú zistiť, či je tento model balenia výrobkov zvládnuteľný,“ uviedla Lopúchová. Pekárne totiž denne 
vyprodukujú stotisíce rožkov. Podľa producentov by bolo za súčasných podmienok ich balenie nemožné. „Ak by k tomu malo prísť, 
kapacita dodávok čerstvého pečiva by dramaticky klesla, rádovo o 50 až 80 percent,“ dodala Lopúchová. Objednávky baleného 
chleba už zvýšila napríklad Coop Jednota.  
Problémy v obchode?  
Riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Jozef Šumichrast uviedol, že zo strany pestovateľov je riziko na kontamináciu potravín 
minimálne. „Farmári berú situáciu vážne a dbajú na ochranu potravín. Nevieme však ovplyvniť, čo sa udeje priamo v obchode,“ 
doplnil. Reťazce Yeme a Delia tvrdia, že ich zamestnanci majú dostatok rúšok aj rukavíc. Zväz obchodu vyzval štát, aby boli 
predavačky zaradené do kategórie profesií, ktorým budú ochranné pomôcky poskytnuté prednostne. Šéf  
Zväzu obchodu Martin Katriak uvádza, že za bezpečnosť potravín na pultoch sa aktuálne vedia slovenskí predajcovia zaručiť. 
Spotrebitelia však bezpečnostné pokyny nedodržiavajú vždy.  
80 PERCENT je možný pokles produkcie pečiva v prípade, že by prišlo k jeho baleniu. 
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Patrik ŠVAJDA, moderátor  
Pečivo v obchodoch sa baliť nebude. Už niekoľko dní sa vo veľkom diskutuje, či nebalené pečivo môže byť zdrojom prenosu 
koronavírusu alebo nie.  
 
Lenka VAVRINČÍKOVÁ, moderátorka  
Odborníci v tom majú jasno. Nebalený pekársky sortiment nie je pre zákazníka hrozbou.  
 
Roman RUTTKAY, redaktor  
Krízový štáb hodiny diskutoval na ministerstve pôdohospodárstva, či pečivo, ak by ho predávali v obchodoch v obaloch, by bolo 
pred vírusom chránené. Po dlhej diskusii sa odborníci zhodli, že nie je potrebné pečivo baliť. Výber balených produktov by ľudí pred 
nákazou neochránil.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Podľa výskumov sa naozaj ukázalo, že koronavírus prežil aj na ostatných obalových materiálov, čiže aj na balených výrobkoch.  
 
mluvčí  
Radšej by som kupoval balené pečivo, pretože predsa len ten taký pocit bezpečia mi skôr v tom balenom príde na mieste.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
My dôvod na paniku naozaj ja by som chcela týmto dať podnet na týchto obbčanov, aby sa zbytočne nevyvíjala nejaká panika. Aby 
sme trošku zachovali aj ten zdravý rozum a hygienické pravidlá by mal teraz vo zvýšenej miere každý z nás dodržiavať.  
 
Roman RUTTKAY, redaktor  
Kto si naberal pečivo rukavicami v minulosti, nemá problém. Ak niekoho uvidíte, že to nerobí, pokojne naňho zakričíte.  
 
mluvčí  
Som upozornil a to nie je asi na kameru. Bola to zlá reakcia a proste ľudia si nedajú povedať.  
 
Jozef SMATANA, majiteľ potravín  
Ocitol som sa aj v konfliktných situáciách, keď zákazník odmietal dať si rukavice a tak si vyberať výrobky. Došlo k určitej výmene 
názorov. Nakoniec to pochopil, že je to nutné, že je to potrebné v záujme nás všetkých.  
 
Roman RUTTKAY, redaktor  
Obchodníci a potravinári sú radi, že nemusia baliť pečivo, pretože by to nezvládli kapacitne, ale ani finančne. Mnohí vraj už melú z 
posledného. Dnes sa preto obrátili na štát, aby boli v tejto neľahkej situácii jeden deň v týždni v období mimoriadneho stavu zavreté 
všetky obchody, vrátane potravín a drogérie. Sami si to totiž zariadiť nemôžu. Roman Ruttkay, televízia Markíza. 
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Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť.  

 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu.  
Nie sú dôkazy, no v Číne ho zakrývali špeciálne  
„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke 
ŠVPS SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Správajte sa zodpovedne aj v obchode  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne.  
Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 
2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „ Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a 
chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný.  
Pekárne po celom Slovensku totiž denne vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska 
zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Dnes by ste nemali premeškať:  
 
Foto: archív TASR Foto: pixabay  
Foto: pixabay 
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Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť.  
 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov po štvrtkovom zasadaní krízového štábu.  
„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu.  
Samozrejme, je potreba pri manipulácii s nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia 
oboch inštitúcií.  
Na oficiálnej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového 
koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín.  
Balené pečivo nemusí byť bezpečnejšie  
V posledných dňoch sa totiž začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto ochorením.  
Včera podvečer sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami.  

https://www.bakurier.sk/aktualne-dianie/clanok-nebalene-pecivo-nepredstavuje-v-pripade-koronavirusu-hrozbu
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Pekári preto neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, 
šatka, šál), ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovali k nim s ochranou na tvári,“ vyzýva Tatiana 
Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Zároveň oslovuje všetkých spoluobčanov, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, 
ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i obslužnému personálu v predajniach.  
Nakoniec dodáva, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne 
na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a 
chrumkavé.“  
Balenie by znamenalo prudký pokles výroby  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný.  
Pekárne po celom Slovensku totiž denne vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska 
zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent.  
Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú chlieb a 
pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
(red) 
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Global24 s.r.o.  

Bratislava 20. marca (TASR) - Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade rozširujúceho sa nového koronavírusu hrozbu pre 
spotrebiteľov.  
 
A preto nie je potrebné ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR a pekári 
združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom (19.3.) zasadaní krízového štábu. 
Informoval o tom SZPCC.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. S veterinármi sa však zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, ale s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky, ako sú kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia pečiva zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus 
prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, ale najmä sa chrániť ochrannými pomôckami.  
Pekári preto apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc. "Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k 
nim s ochranou na tvári," zdôraznila predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Pekári zároveň vyzývajú všetkých, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj 
ostatnému tovaru, zákazníkom aj obslužnému personálu v predajniach.  
Ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí, ak si ho dá na približne 2 minúty zahriať v 
rúre na 70 stupňov Celzia. "Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé," 
vysvetlila Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. "Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 %. 
Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynule zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktmi, ako sú chlieb a 
pečivo, by už nebolo pravdou," dodala Lopúchová.  
jal vjo  
Zdroj: TASR 
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Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. 

Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu.  
 
„ Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia ,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke 
ŠVPS SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„ Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári ,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza 
žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „ Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej 
kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé ,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „ Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou ,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
— SITA  
Našli ste chybu? Napíšte nám na ks.skinned@aickader 
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Zdroj: TASR / Roman Hanc BRATISLAVA – Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre 

spotrebiteľov.  
 
A preto nie je potreba ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári 
združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu. „Neexistujú 
dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s nebalenými 
potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke ŠVPS SR sú k 
dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza 
žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej 
kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová. 
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Heureka Evolution  

Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu  
 
„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke 
ŠVPS SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza 
žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej 
kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová. 
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Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade rozširujúceho sa nového koronavírusu hrozbu pre spotrebiteľov, a tak ho nie je potrebné 

ho baliť, tvrdí Štátna veterinárna a potravinová správa a zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
 
Podľa pekárov sa v posledných dňoch začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. S veterinármi sa však zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, ale s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky, ako sú kliešte, jednorazové rukavice či vrecúška.  
Výrobcovia pečiva zároveň upozorňujú, že ponuka balených produktov by ľudí pred nákazou neochránila. Je totiž známe, že vírus 
prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, ale najmä sa chrániť ochrannými pomôckami.  
Váš telefón je špinavší, než si myslíte. Ako ho umyť, a nezničiť?  
Pekári preto apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc. „Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k 
nim s ochranou na tvári,“ zdôraznila predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Pekári zároveň vyzývajú všetkých, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj 
ostatnému tovaru, zákazníkom aj personálu.  
Pekári tiež tvrdia, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí, ak si ho dá na 
približne dve minúty zahriať v rúre na 70 stupňov Celzia. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj 
voňavé a chrumkavé,“ povedala Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní však zistili, že tento model by bol veľmi ťažko 
zvládnuteľný. Balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a získania obalového materiálu náročné a 
finančne nákladné.  
Objednávate si jedlo v čase epidémie? Má to svoje zásady, varuje lekár  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynule zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktmi, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Lopúchová.  
Poznámka redakcie Forbes: odporúčania českých epidemiológov o tom, že v obchodoch si je potrebné dať pozor na „voľne 
položené potraviny, ktoré sa konzumujú bez ďalšej úpravy (žemle a rožky v kontajneroch)“, ako aj ďalšie zásady pre ochranu pred 
koronavírusom, si môžete prečítať napríklad tu.  
Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk 
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Erik Adamson Aktuality  

Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade rozširujúceho sa nového koronavírusu hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potrebné 
ho baliť.  
 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom (19.3.) zasadaní krízového štábu. Informoval o tom SZPCC.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. S veterinármi sa však zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, ale s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky, ako sú kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia pečiva zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus 
prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, ale najmä sa chrániť ochrannými pomôckami.  
Pekári preto apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ zdôraznila 
predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Pekári zároveň vyzývajú všetkých, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj 
ostatnému tovaru, zákazníkom aj obslužnému personálu v predajniach.  
 
Stačí zohriať v rúre  
Ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí, ak si ho dá na približne 2 minúty zahriať v 
rúre na 70 stupňov Celzia. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé,“ 
vysvetlila Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne.  
„Kapacita dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 
50 %. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynule zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktmi, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Lopúchová. 
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Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade koronavírusu hrozbu  

 
Bratislava, 20. marca 2020 – Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A 
preto nie je potreba ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári združení v 
Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov po včerajšom zasadaní krízového štábu. „ Neexistujú dôkazy o tom, že by 
potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s nebalenými potravinami dodržiavať 
doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji 
potravín.  
Balené pečivo nemusí byť bezpečnejšie  
V posledných dňoch sa totiž začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto ochorením. 
Včera podvečer sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc. „ Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovali k 
nim s ochranou na tvári,“ vyzýva Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zároveň 
oslovuje všetkých spoluobčanov, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj 
ostatnému tovaru, zákazníkom i obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodáva, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na 
pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „ Pečivo by tak malo 
zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé.“  
Balenie by znamenalo prudký pokles výroby  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „ Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
20.3.2020 

 

  

 

http://www.potravinari.sk/page7516sk.html


208/273 

 

 

Späť 

Potravinári rozhodli, že pečivo sa baliť nebude  



209/273 

Dátum: 20.03.2020 

Zdroj: retailmagazin.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 

Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. 

Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov.  
 
„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke 
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu 
spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín.  
 
Balené pečivo nemusí byť bezpečnejšie  
V posledných dňoch sa totiž začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto ochorením. 
Včera podvečer sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovali k nim s ochranou na tvári,“ vyzýva Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zároveň oslovuje všetkých spoluobčanov, aby sa 
pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodáva, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza 
žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej 
kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé.“  
 
Balenie by znamenalo prudký pokles výroby  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne.  
„Kapacita dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 
50 percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako 
sú chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala T. Lopúchová.  
Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 
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Bratislava 20. marca (TASR) Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade rozširujúceho sa nového koronavírusu hrozbu pre  

spotrebitelov. A preto nie je potrebné ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR a 
pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom (19.3.) zasadaní krízového štábu. 
Informoval o tom SZPCC.  
V posledných dňoch sa podla pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. S veterinármi sa však zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, ale s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky, ako sú kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia pečiva zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ludí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus 
prežije aj na obaloch. Preto je velmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, ale najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. 
Pekári preto apelujú na ludí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc. "Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k 
nim s ochranou na tvári," zdôraznila predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Pekári zároveň vyzývajú všetkých, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohladuplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj 
ostatnému tovaru, zákazníkom aj obslužnému personálu  
v predajniach.  
Ak si chce byť spotrebitel istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí, ak si ho dá na približne 2 minúty zahriať v 
rúre na 70 stupňov Celzia. "Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé," 
vysvetlila Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany  
obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol 
zároveň velmi ťažko zvládnutelný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich 
balenie by bolo z hladiska zabezpečenia ludských kapacít, logistiky práce a získania obalového materiálu náročné a finančne 
nákladné. Podla zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. 
"Kapacita dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podla informácií od našich členov v priemere okolo 
50 %. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynule zásobovať obyvatelstvo základnými pekárskymi produktmi, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou," dodala Lopúchová.  
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Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu  

https://spravy.goodboog.com/nebalene-pecivo-nepredstavuje-podla-pekarov-v-pripade-koronavirusu-hrozbu/
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„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke 
ŠVPS SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, 
aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i 
obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza 
žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej 
kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová. 
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Bratislava 20. marca (TASR) – Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade rozširujúceho sa nového koronavírusu hrozbu pre 

spotrebiteľov.  
 
A preto nie je potrebné ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR a pekári 
združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom (19.3.) zasadaní krízového štábu. 
Informoval o tom SZPCC.  
V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto 
ochorením. S veterinármi sa však zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, ale s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky, ako sú kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia pečiva zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus 
prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, ale najmä sa chrániť ochrannými pomôckami.  
Pekári preto apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc. "Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k 
nim s ochranou na tvári," zdôraznila predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Pekári zároveň vyzývajú všetkých, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj 
ostatnému tovaru, zákazníkom aj obslužnému personálu v predajniach.  
Ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí, ak si ho dá na približne 2 minúty zahriať v 
rúre na 70 stupňov Celzia. "Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé," 
vysvetlila Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. "Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 %. 
Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynule zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktmi, ako sú chlieb a 
pečivo, by už nebolo pravdou," dodala Lopúchová. 
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Pečivo v obchodoch nie je zabalené. Podľa pekárov to nepredstavuje 
riziko  

Dátum: 20.03.2020 
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Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť.  

 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu. „Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom 
či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s nebalenými potravinami dodržiavať doporučené 
hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej...  
zdroj: Pravda 
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KORONAVÍRUS Nebalené pečivo nepredstavuje podľa pekárov v 
prípade koronavírusu hrozbu  
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BRATISLAVA – Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je 

potreba ho baliť.  
 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) po štvrtkovom zasadaní krízového štábu.  
Celá správa. 
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MOLNÁR IVÁN  

A koronavírus-járvány miatt az üzletekben egyre többen választják az előre csomagolt kenyeret, és a pékségeket is arra biztatják, 
hogy több csomagolt terméket dobjanak piacra. Az élelmiszer-felügyelet és a pékek szerint azonban erre semmi szükség.  
Pozsony. Elsőként a kereskedők rukkoltak elő azzal az ötlettel, hogy a mostani járvány miatt a pékségek több terméket előre 
csomagolva dobjanak piacra. „A velük folytatott tárgyalásaink során azonban ők is elismerték, hogy ez a modell csak rendkívül 
nehezen működne. A szlovákiai pékségek naponta 2 millió kiflit állítanak elő, ezek csomagolása rendkívül költséges lenne, és a 
pékségek erre technikailag sincsenek felkészülve” – nyilatkozta Tatiana Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és 
Tésztagyártók Szövetségének az elnöke. Az előzetes becslések szerint az átállás miatt ráadásul akár a felével is visszaeshetne a 
termelés, ami veszélybe sodorná a biztonságos ellátást. A pékek szakmai szervezete szerint a csomagolásnak egyébként sem 
lenne túl sok értelme, amivel a szlovák élelmiszer-felügyelet szakemberei is egyetértenek. „A nem csomagolt péksütemények 
semmilyen veszélyt nem jelentenek az emberek egészségére. Természetesen, mint minden esetben, ezeknél is be kell tartani az 
alapvető higiéniai szabályokat” – állítják az élelmiszerfelügyelet szakemberei, akik az ezzel kapcsolatos ajánlásaikat a felügyelet 
honlapján (svps.sk) tették közzé. Lopúchová szerint, ráadásul a csomagolt termékek sem jelentenek százszázalékos garanciát a 
vírus terjedésének a megakadályozására, hiszen a vírus a csomagoláson is képes hosszabb ideig túlélni, így ez esetben is csak a 
szigorú higiéniai szabályok betartása, a szájmaszk használata és a gyakori kézmosás segíthet. „Jelenleg még a korábban 
megszokottnál is jobban kellene ügyelnünk arra, hogy a nem csomagolt kenyeret és kiflit ne puszta kézzel vegyük le a polcról, 
hanem használjuk az erre a célra kihelyezett egyszer használatos kesztyűt, fogót vagy zacskót” – mondta Lopúchová. Szerinte, ha 
biztosak akarunk lenni a dolgunkban, az előre nem csomagolt péksüteményt otthon elegendő betenni két percre egy 70 fokra 
előmelegített sütőbe, aminek köszönhetően megszabadulhatunk az esetleges fertőzéstől.  
 
Jelenleg még a korábban megszokottnál is jobban kellene ügyelnünk arra, hogy a nem csomagolt kenyeret és kiflit ne puszta kézzel 
vegyük le a polcról. 
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Friss vagy inkább csomagolt kenyeret vegyünk járvány idején?  
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Molnár Iván  

Pozsony / A koronavírus-járvány miatt az üzletekben egyre többen választják az előre csomagolt kenyeret, és a pékségeket is arra 

biztatják, hogy több csomagolt terméket dobjanak piacra.  
 
Az élelmiszer-felügyelet és a pékek szerint azonban erre semmi szükség.  
2020. március 21.  
Elsőként a kereskedők rukkoltak elő azzal az ötlettel, hogy a mostani járvány miatt a pékségek több terméket előre csomagolva 
dobjanak piacra.  
„A velük folytatott tárgyalásaink során azonban ők is elismerték, hogy ez a modell csak rendkívül nehezen működne. A szlovákiai 
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pékségek naponta 2 millió kiflit állítanak elő, ezek csomagolása rendkívül költséges lenne, és a pékségek erre technikailag 
sincsenek felkészülve”  
– nyilatkozta Tatiana Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének az elnöke. Az előzetes 
becslések szerint az átállás miatt ráadásul akár a felével is visszaeshetne a termelés, ami veszélybe sodorná a biztonságos ellátást. 
A pékek szakmai szervezete szerint a csomagolásnak egyébként sem lenne túl sok értelme, amivel a szlovák élelmiszer-felügyelet 
szakemberei is egyetértenek.  
„A nem csomagolt péksütemények semmilyen veszélyt nem jelentenek az emberek egészségére. Természetesen, mint minden 
esetben, ezeknél is be kell tartani az alapvető higiéniai szabályokat”  
– állítják az élelmiszerfelügyelet szakemberei, akik az ezzel kapcsolatos ajánlásaikat a felügyelet honlapján (svps.sk) tették közzé. 
Lopúchová szerint, ráadásul a csomagolt termékek sem jelentenek százszázalékos garanciát a vírus terjedésének a 
megakadályozására, hiszen a vírus a csomagoláson is képes hosszabb ideig túlélni, így ez esetben is csak a szigorú higiéniai 
szabályok betartása, a szájmaszk használata és a gyakori kézmosás segíthet.  
„Jelenleg még a korábban megszokottnál is jobban kellene ügyelnünk arra, hogy a nem csomagolt kenyeret és kiflit ne puszta 
kézzel vegyük le a polcról, hanem használjuk az erre a célra kihelyezett egyszer használatos kesztyűt, fogót vagy zacskót”  
– mondta Lopúchová. Szerinte, ha biztosak akarunk lenni a dolgunkban, az előre nem csomagolt péksüteményt otthon elegendő 
betenni két percre egy 70 fokra előmelegített sütőbe, aminek köszönhetően megszabadulhatunk az esetleges fertőzéstől.  
 
Jelenleg még a korábban megszokottnál is jobban kellene ügyelnünk arra, hogy a nem csomagolt kenyeret és kiflit ne puszta kézzel 
vegyük le a polcról. - TASR-felvétel 
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Chystáte sa do obchodu? V čase vírusu dajte prednosť domácim 
potravinám  
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Webikon.sk  

Slovenskom sa šíri nový vírus. Obyvatelia našej krajiny majú strach. Vykupujeme nie len lekárne, ale aj potraviny. Ktorým by ste v 
obchode mali dať prednosť?  
 
Mlynári pracujú na plné obrátky  
Niektorí slovenskí mlynári reagovali na zvýšený dopyt po slovenských múkach z dôvodu koronavírusu tak, že zvýšili výrobu a 
posilnili pracovné zmeny. „V konkrétnom mlyne štandardne napríklad pracujú na tri zmeny, v týchto dňoch práve pre koronavírus 
nabehli na štvorzmennú prevádzku. Výrobné a baliace linky idú naplno aj počas víkendu,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.  
Pečiva je v obchodoch dostatok  
Podľa SPPK je pravdou, že niektorí slovenskí potravinári v tomto období pociťujú zvýšený záujem o domáce výrobky, či už čerstvé 
alebo trvanlivé. „Hovoríme najmä o dvoch výrobných segmentoch – o pekárenskom a mlynskom segmente. Podľa pekárov vždy, 
keď je na trhu kríza alebo sa robí panika, vždy je dopyt po pekárskych výrobkoch, je to totiž základná potravina a spotrebiteľ ju do 
zásoby nakupuje za každých okolností. Situácia spôsobená koronavírusom naozaj zapríčinila, že nárast, či už po čerstvom alebo 
trvanlivom pečive, je. Hovoríme o mierne zvýšenom dopyte, nie o dramatickom náraste. Obchody pekári stíhajú zásobovať,“ 
ozrejmila Holéciová.  
Výroba čerstvého pečiva na Slovensku by sa mohla bez väčších problémov zvýšiť na dvojnásobok. Vychádza to zo štatistík 
slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich pekárenských spoločností pri výrobe čerstvého pečiva 
využívané len na 51 percent.  
„Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne približne 80 kilogramov čerstvých pekárenských 
výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer 4 milióny obyvateľov,“ povedala predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Podľa posledných kompletných štatistických 
ukazovateľov sa totiž v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom kapacita pekární je 
aktuálne až 288 100 ton.  
Nakupujte domáce potraviny  
„Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto 
dňoch sme svedkami prudkého nárastu záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život 
si však uvedomujeme až v časoch, keď je ohrozené zdravie občanov,“ doplnila Tatiana Lopúchová.  
Situácia ohľadom nákazy a zvýšeného dopytu po výrobkoch sa však podľa SPPK netýka každého jedného potravinárskeho 
segmentu. „Napríklad slovenskí cukrovarníci nezaznamenali zvýšený dopyt spotrebiteľov po cukre tak, ako je to v prípade múky, 
chleba a pečiva. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (zväz je členom SPPK), keby zákazník nakupoval 
výlučne slovenskú produkciu, tak by sme mohli byť v tejto oblasti sebestační. SPPK preto naďalej apeluje na zákazníkov, aby sa v 
obchodoch rozhodovali najmä podľa krajiny pôvodu a preferovali slovenské potraviny,“ dodala Holéciová.  
Odporúčame  
 
Foto: GettyImages 
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Michal Šimonek  

Všetky informácie o koronavíruse COVID-19 na jednom mieste pre lepší prehľad a sumár doteraz zverejnených informácií na 
Slovensku a v meste Nitra.  
 
24. marec 2020  
9:57 - V Nitrianskom kraji sme v 12. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 31,3% oproti predchádzajúcemu 
kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 4411 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 378,0/100 000 osôb v 
starostlivosti hlásiacich lekárov). Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 296 ochorení (chorobnosť 92,5/100 000 osôb v 
starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 6,7% z počtu všetkých ARO. Predstavuje to pokles chrípky a CHPO o 65,2% oproti minulému 
kalendárnemu týždňu. Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (3640,7/100 000 osôb v 
starostlivosti hlásiacich lekárov). Informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre.  
9:55 - Úrad verejného zdravotníctva predĺžil platnosť opatrenia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, 
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 24.3.2020.  
9:30 - Nahlásený prípad za deň 23.3.: Muž, okres Nitra, hospitalizácia FN Nitra, pozitívna cestovateľská anamnéza (Španielsko)  
Doteraz evidujeme v okrese Nitra spolu 4 prípady. V okrese ZM 3 prípady. V okresne Šala 1 prípad.  
22. marec 2020  
15:00 - nové prípady nahlásené v sobotu a v nedeľu 21.-22. marca  
Muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19  
Žena, FN Nitra, Golianovo, Rakúsko  
Žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby  
Žena, FN Nitra, Zlaté Moravce, Taliansko  
Žena, FN Nitra, Malé Vozokany, Taliansko  
20. marec 2020  
17:29 - Nebalené pečivo nepredstavuje v prípade koronavírusu hrozbu  
Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. 
Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov po včerajšom zasadaní krízového štábu. „Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou 
prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické 
opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sú k dispozícii 
odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín.  
Balené pečivo nemusí byť bezpečnejšie  
V posledných dňoch sa totiž začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto ochorením. 
Včera podvečer sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými 
opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), 
ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc. „Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovali k 
nim s ochranou na tvári,“ vyzýva Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zároveň 
oslovuje všetkých spoluobčanov, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj 
ostatnému tovaru, zákazníkom i obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodáva , že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na 
pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo 
zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé.“  
Balenie by znamenalo prudký pokles výroby  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita 
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 
percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú 
chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
19. marec 2020  
22:03 - Foxconn v Nitre dočasne odstaví výrobu od 23. marca do 9. apríla 2020 a to v záujme chrániť zdravie zamestnancov a ich 

https://www.nitralive.sk/spravy/66174-koronavirus-v-nitre-vsetky-informacie-priebezne-na-jednom-mieste
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rodín. Sídlo má v Priemyselnom parku Sever v Nitre.  
"V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadne celosvetovej pandémie Covid-19 a jej šírením na Slovensku, spoločnosť Foxconn 
Slovakia v záujme chrániť zdravie zamestnancov a ich rodín, prispieť k spomaleniu šírenia koronavírusu a zabezpečiť plynulý chod 
spoločnosti aj v budúcnosti, rozhodla o dočasnej odstávke výroby od 23. marca 2020 do 9. apríla 2020. Odstávka výroby od tohto 
dátumu sa vzťahuje na väčšinu zamestnancov spoločnosti s výnimkou oddelení, na ktorých sa vyžaduje pokračovanie v práci z 
technologických či logistických dôvodov," uvádza spoločnosť na svojej webovej stránke.  
Sami na družstvách prijali veľmi tvrdé obmedzenia, ktoré majú eliminovať prípadné šírenie nákazy. „Jar je pre nás jedno z 
najkľúčovejších období v roku. Začíname práce na poliach. V prípade, že by došlo k ochoreniu alebo nútenej karanténe pracovníkov 
družstiev, nebude mať kto zasiať úrodu, prípadne sa postarať o zvieratá. A to môže mať fatálne následky na budúcu spotrebu 
poľnohospodárskych produktov,“ upozorňuje Tomáš Kohút, generálny riaditeľ skupiny SANAGRO. Tá združuje 10 fariem na 
západnom a strednom Slovensku a zamestnáva približne 300 ľudí.  
SANAGRO: Reálny je nedostatok potravín  
Napriek tomu, že dnes je potravín dostatok, postupne sa šíriaci koronavírus môže produkciu v agrosektore ovplyvniť z hľadiska 
nadchádzajúcich mesiacov. Ak poľnohospodári teraz nezasejú, prípadne nebude mať kto pracovať na poliach a zbierať úrodu, v 
budúcom roku môžu mať slovenskí spotrebitelia nedostatok farmárskych produktov. To môže následne ovplyvniť aj ich cenu na 
trhu.  
Horšia situácia môže nastať v živočíšnej výrobe, pričom tento stav bude viditeľný okamžite. „SANAGRO, konkrétne hlohovecká 
spoločnosť Food Farm patriaca do našej skupiny, je jedným z najväčších producentov mlieka na Slovensku. Mesačne priamo z 
našich fariem dodáme spracovateľom 1,15 milióna litrov mlieka, pričom odbytová spoločnosť z nášho portfólia – LUKRA Slovakia – 
až 1,8 milióna litrov. Už dlhší čas bojujeme s nedostatkom ľudí v živočíšnej výrobe a s byrokraciou pri zamestnávaní ľudí zo 
zahraničia. Ak prídeme o dojičky, zvieratá nebude mať kto pripojiť na dojacie prístroje,“ opisuje Tomáš Kohút zo SANAGRA. 
Navyše, takáto situácia môže podľa neho viesť k zápalovým procesom u zvierat a k ich následnému úhynu. „Pri dodávkach mlieka 
sa prioritne sústredíme na slovenských spracovateľov so slovenským vlastníkom v pozadí. Výpadok na zmenách či úhyn zvierat by 
mali fatálny dosah na chod fariem, zamestnanosť a sekundárne aj na chod a ekonomiku mliekarní.“  
Zatvorené hranice spôsobia problém  
Okrem problémov v samotnej výrobe môže nezodpovednosť ľudí spôsobiť tvrdšie reštrikcie zo strany štátu. Hoci dnes zostávajú 
hranice otvorené pre dovoz tovaru zo zahraničia, ďalšie šírenie nákazy by mohlo viesť k ich úplnému uzatvoreniu. „Jarné osivá sa 
vozia na náš trh priebežne, no tento stav sa môže zmeniť z hodiny na hodinu. Následne môže vzniknúť otázka včasnej dodávky 
hnojív a včasnej aplikácie ochrany plodín. Väčšina prípravkov sa totiž dováža zo zahraničia. Snažíme sa teda v tomto smere 
pripraviť na krízovú situáciu. V takomto prípade by slovenskí poľnohospodári neboli schopní dopestovať dostatočnú úrodu,“ dodáva 
Tomáš Kohút, generálny riaditeľ skupiny SANAGRO.  
Netýka sa to však len dovozu osív a hnojív. Poľnohospodári dnes na zber úrody využívajú nielen svoje kombajny, ale často aj 
zapožičané prevažne z Českej rebubliky. To znamená, že v prípade úplnej uzávery hraníc by slovenské družstvá mali veľký problém 
aj so samotným zberom plodín.  
Nedostatok ľudí  
Už dnes trpí agrosektor nedostatkom ľudí, v celom odvetví pracujú len 4 percentá ľudí. V oblastiach, ktoré sú priemyselne silné, 
chýbajú domáci a prácu na poliach zväčša zastávajú pracovníci zo zahraničia. To je prípad hlohoveckej Food Farm, ktorá má vo 
svojom okolí silné podniky zamerané na automotive, kde si väčšina ľudí hľadá prácu. Zatvorenie hraníc tak môže ovplyvniť 
poľnohospodárov aj v tomto smere.  
Tvrdé opatrenia  
Skupina SANAGRO preto pripravila súhrn krízových opatrení pre rastlinnú i živočíšnu výrobu, aby eliminovala prípadné problémy. 
Pracovníkov rozdelila do mikrotímov a ľudí z dojární do malých skupín na jednotlivé zmeny, aby sa zamedzilo ich osobnému 
kontaktu. Dojičky zároveň nesmú prichádzať do kontaktu s ostatnými zamestnancami. Družstvá tiež zaistili špeciálne provizórne 
šatne na prezliekanie. Zmeny sa striedajú až po dlhšom časovom odstupe – zaistí sa tak riadne vyvetranie a vydezinfikovanie 
priestorov. „Musíme urobiť všetko pre to, aby sme ochránili našich zamestnancov. Na základe akútneho nedostatku ochranných 
pomôcok aj respirátorov si naši pracovníci z vlastnej iniciatívy ušili rúška,“ uzatvára Tomáš Kohút, generálny riaditeľ skupiny 
SANAGRO.  
15:36 - Nedostatok ochranných prostriedkov v aktuálnej situácii spravil z mnohých ľudí výrobcov rúšok či dezinfekčných 
prostriedkov. Šitiu rúšok sa venuje aj mnoho študentov našej univerzity, o čom nás informovali najmä prostredníctvom ankety na 
instagramovom účte UKF.  
Pomoc prišla aj z radov zamestnancov. Na našich internátoch zostalo 89 študentov, z toho 84 zahraničných, ktorí sa nemôžu dostať 
domov. Pani Helena Ambróziová, zamestnankyňa Študentských domov UKF, nezištne ušila pre každého študenta ochranné rúško. 
Ďakujeme jej z celého srdca.  
15:21 - Autobusový dopravca ARRIVA zriadila na svojich webových stránkach špeciálnu sekciu LIVE, kde informuje o aktuálnych 
opatreniach a zmenách. Po prihlásení sa na odber noviniek ich automaticky posiela záujemcom e-mailom. Cestujúci tak na jednom 
mieste získajú všetky informácie týkajúce sa verejnej autobusovej dopravy v 19 mestách a v štyroch krajoch, v ktorých ARRIVA 
zabezpečuje verejnú autobusovú dopravu – a to Nitrianskom, Trnavskom, Košickom a Žilinskom. Linka zákazníckej podpory je aj 
naďalej k dispozícii cestujúcim každý deň od 8.00 do 20.00, a to i počas týždňa a víkendov. ARRIVA zároveň vyzýva svojich 
cestujúcich, ako aj všetkých obyvateľov, aby chránili seba a svoje okolie nosením ochranných rúšok a rukavíc.  
„Našim kolegom vodičom autobusov a všetkým zamestnancom, ktorí aj v týchto dňoch zabezpečujú chod verejnej autobusovej 
dopravy, patrí veľké poďakovanie. Podobne ako ďalšie povolania, aj oni sú v permanentnej službe verejnosti. Ich bezpečnosti 
venujeme zvýšenú pozornosť a aj cestujúcich prosíme o ohľaduplnosť k vodičom i k sebe navzájom. Pre našich kolegov – vodičov 
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sme zabezpečili rúška a ochranné rukavice. Objednali sme respirátory a ďalšie rúška, všetkým zamestnancom poskytneme na 
podporu imunity vitamín C 1000. Okrem zabezpečenia ochranných pomôcok pre vodičov sme prijali viaceré opatrenia na zvýšenie 
bezpečnosti našich cestujúcich a vodičov, vrátane dôkladnej dezinfekcie vozidiel a priestorov, ktorú budeme realizovať až do 
odvolania,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.  
Vo viacerých mestách a vyšších územných celkoch je od včerajšieho dňa zakázaný vstup do verejnej dopravy bez ochranných 
pomôcok. „Toto opatrenie vítame. Považujeme za veľmi dôležité, aby aj cestujúci nosili ochranné rúška, prípadne šál, šatku či inú 
vhodnú alternatívu, a to nielen počas cesty autobusom. Zároveň cestujúcim odporúčame, aby v prostriedkoch verejnej dopravy 
dodržiavali dostatočný odstup a podľa možnosti nosili aj rukavice,“ zdôraznila Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu 
spoločností ARRIVA na Slovensku.  
Cestujúcim poskytuje ARRIVA aktuálne informácie, a to aj o zmenách cestovných poriadkov na linke zákazníckej podpory +421 915 
733 733, od 8:00 do 20:00 hod. každý deň vrátane víkendov. Od tohto týždňa prijala ďalšie opatrenia na zlepšenie dostupnosti 
informácií: „Nakoľko sa v posledných dňoch situácia neustále mení a dochádza k viacerým zmenám v cestovných poriadkoch a 
prevádzkových hodinách zákazníckych centier, pre cestujúcich sme na našich webových stránkach špeciálnu sekciu LIVE, kde 
informujeme o aktuálnych opatreniach a zmenách. Cestujúcim odporúčame, aby sa na našej webovej stránke prihlásili na odber 
noviniek, ktoré im automaticky zašleme na zadanú e-mailovú adresu,“ uzavrela Petra Helecz.  
18. marec 2020  
14:19 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre príslušný pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa 
dňa 18.03.2020 eviduje 2 pozitívne prípady infekcie novým koronavírusom (SARS-CoV-2):  
1. dospelý muž, okres Nitra, cestovateľská anamnéza - prípad importovaný z Talianska, v domácej izolácii  
2. dospelá žena, okres Nitra, cestovateľská anamnéza - prípad importovaný z Talianska, v domácej izolácii.  
17. marec 2020  
22:10 - POZOR zmena: Jaguar Land Rover preruší výrobu od 21. marca 2020. Informujeme v tomto článku  
20:44 - V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu v našej krajine evidujú pekári, cestovinári a mlynári prudší nárast 
dopytu po výrobkoch.  
Pekári hlásia 40 – 50 percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí pri balení 
múk, a to dohromady pre všetky mlyny na Slovensku. Zároveň bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý 
zastupuje drvivú väčšinu spoločností z daného sektoru, požiadaný krízovým štábom vlády SR o informácie týkajúce sa 
personálnych a výrobných kapacít.  
Nakoľko pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu pekárne nemôžu 
zastaviť. „Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy 
zabezpečíme hotline závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných 
miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Zväz sa spolu s výrobcami začali pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak 
dôjde k vysokej maródnosti, budú pekárne potrebovať približne 3 000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč 
Slovenskom. Podľa Tatiany Lopúchovej, predsedkyne zväzu, však všetko bude závisieť od vývoja situácie. „Je pre nás prednostne 
potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s 
veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe 
a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ hovorí Tatiana Lopúchová, ktorá však 
upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok. „Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov 
na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade 
obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ 
zdôraznila.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády SR vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa 
táto situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci - u obchodníkov, dodávateľov ale i 
výrobcov,“ dodala Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
FAKTY O SLOVENSKÝCH PEKÁRŇACH A ICH OPATRENIACH  
- Na Slovensku funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé-remeselné)  
- 12 000 pracovníkov pracuje v celom pekárenskom sektore  
- Z toho je cca 3 600 pracovníkov odbytu, čiže vodiči a predavačky, ktorí sú najviac vystavení nákaze  
- Pekárne by nutne potrebovali minimálne 8 000 ks rúšok, 3 000 ks respirátorov a 300 ks difúzorov na nanášanie plošnej dezinfekcie 
v priestoroch výrob a na ložných plochách áut pre všetky pekárne  
- Potrebujú zaistiť aj dezinfekčné prostriedky aspoň 12 000 ks na týždeň, jednorazové rukavice v objeme aspoň 3 600 balení na 
týždeň  
19:23 - Závod Jaguar Land Rover v Nitre funguje v riadnej prevádzke. Z dôvodu minimalizácie šírenia vírusu zavádzajú niekoľko 
dočasných opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a zabezpečenie podnikania.  
Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad:  
• Zvýšené hygienické opatrenia v závode, vrátane napr. umiestnenia väčšieho počtu dávkovačov mydla, vykonávania kompletného 
čistenia spoločných priestorov  
• Prácu z domu u zamestnancov, ktorým to povaha ich práce umožňuje a ich prítomnosť v závode nie je nutná  
• Rotáciu ľudí alebo tímov v administratívnych kanceláriách tak, aby sa ľudia prestriedali a tímy boli rozdelené  
• Externé návštevy v závode sú zakázané  
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• Zvýšené využívanie komunikačných technológií, nekonajú sa skupinové stretnutia  
• Prispôsobenie času prestávok tak, aby sa znížil počet ľudí, ktorí sa stretávajú  
Posilnená tiež bola internú komunikáciu a zaviedli tzv. Denné správy; funguje telefónna linka a e-mail, na ktoré sa zamestnanci 
môžu obrátiť, ak potrebujú viac informácií.  
Od 16. marca sú pre zamestnancov k dispozícii ochranné rúšky, ktorých distribúcia prebieha.  
Vstup do areálu nemocnice zo Špitálskej ulice je uzatvorený, zo strany Rázusovej ulice je zatiaľ vstup do areálu povolený. Novinkou 
je červený triediaci stan na parkovisku pred budovou pavilónu chirurgických disciplín, ktorý stavajú hasiči.  
V tomto stane budú pacienti triedení podľa potreby na takých, ktorých pustia ďalej dnu, alebo ich pošlú domov. V stane by sa mala 
merať teplota a zisťovať cestovateľská anamnéza, prípadne doplnkové informácie. Stan bude plne funkčný od 18. marca 2020.  
Takáto červená COVID-19 zóna so stanom je zriadená napríklad v Nových Zámkoch.  
16:05 - RÚVZ so sídlom v Nitre eviduje 3 pozitívne prípady covidu 19  
muž – okres Nitra - hospitalizovaný na infekčnej klinike v Nitre  
muž – okres Zlaté Moravce – domáca izolácia v ZM (hoax - muž nie je bezdomovec)  
muž – okres Šaľa – ktorý sa infikoval v Rakúsku a ktorý je v domácej izolácii.  
15:57 - ÚVZ SR: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020  
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa 
zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR 
(11.03.2020) v súlade s uznesením vlády SR z 15.03.2020 nariaďuje nasledovné opatrenia:  
S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky 
poskytujúce služby okrem:  
- predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a 
predajní potravín na osobitné lekárske účely,  
- lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,  
- predajní drogérie,  
- čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,  
- predajní novín a tlačovín,  
- predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,  
- prevádzok telekomunikačných operátorov,  
- prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,  
- prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,  
- prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.  
S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného 
stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb 
(napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).  
S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili 
prevádzky uvedené v bode A.  
Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje 
izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.  
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom predmetného opatrenia je ochrana zdravia ľudí a 
predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19.  
Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia správnym 
deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20.000 eur.  
Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia priestupkom na 
úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur.  
- Niekoľko dní sledujeme na internete viaceré nepotvrdené informácie či už pravdivé, alebo nie. Zverejňujeme len tie overené.  
- Doteraz sme do redakcie nedostali žiadne oficiálne informácie od FN Nitra či Úrad regionálneho zdravotníctva SR a Úrad 
regionálneho zdravotníctva v Nitre.  
- Na internete sa šíria informácie o infikovanom bezdomovcovi. Muž B.K. podľa polície nie je bezdomovcom a prišiel z Nemecka 
ešte pred zavedením karantény. Podľa našich informácií sa pohyboval 14.3. na moste na železničnej stanici, privolaná hliadka 
musela ísť na infekčné a mala by byť v karanténe nakoľko doteraz nie sú známe výsledky. Koronavírus bol u muža potvrdený 15.3. 
Bol vyšetrený na infekčnom oddelení a má domácu karanténu u rodičov v Zlatých Moraviach.  
- Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré bolo naplánované na budúci štvrtok, sa pre epidémiu koronavírusu 
neuskutoční.  
Rovnako sa na základe rozhodnutia vedenia mesta neuskutočnia ani rokovania výborov mestských častí či komisií mestského 
zastupiteľstva.  
Ide o mimoriadne prijaté opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu. V platnosti budú až do odvolania.  
- Odosielame ďalší email so žiadosťou o bližšie informácie ohľadom 3 infikovaných v Nitre a to do FN Nitra a na Úrad regionálneho 
zdravotníctva v Nitre.  
15. marec 2020  
V Nitre potvrdené prvé 3 prípady nákazy koronavírusom, pacienti sú v domácej liečbe  
V Nitre dnes potvrdili prvé 3 prípady nákazy koronavírusom COVID-19. Ide o mužov vo veku od 30 do 40 rokov. Všetci sú v 
domácej liečbe. Podľa našich informácií má jeden pracovať v Rakúsku, jeden v Nitre. O treťom prípade nevieme.  
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Nie je nám zatiaľ známe ani kde sa mohli nakaziť vírusom. Tieto 3 osoby sa údajne nepoznajú.  
Toto sú zatiaľ prvotné informácie, správu budeme aktualizovať. Informácie priniesol portál Nitralive ako prvé médium.  
- odosielame email na Úrad verejného zdravotníctva s otázkami ohľadom prvých infikovaných v Nitre.  
Mestský park na Sihoti zatiaľ neuzavreli, mesto pripravilo zábrany  
Mestský park v Nitre na Sihoti zatiaľ zostáva otvorený. Je však predpoklad, že príde k jeho uzatvoreniu. Pracovníkov Strediska 
mestských služieb Nitra sme zastihli ako pripravujú zábrany na vstupoch do parku. Zákaz zatiaľ teda neplatí.  
Opáskované sú však detské ihriská, ktoré mesto uzatvorilo.  
V súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou prijímame ďalšie opatrenia s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu. Tentokrát ide o 
MHD. Chceme maximalizovať bezpečnosť prepravy pre našich cestujúcich a bezpečnosť pracovného prostredia pre šoférov.  
1.) Od cestujúcich vyžadujeme, aby do autobusov vstupovali chránení rúškom, šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou.  
2.) Od utorka 17. 3. 2020 bude počas pracovných dní jazdiť MHD ako v sobotu. (doteraz jazdila ako cez prázdniny).  
3.) Chceme predchádzať zvýšenej koncentrácii cestujúcich, preto budú na viacerých linkách vypravované kĺbové autobusy.  
Mesto Nitra do odvolania zatvára detské ihriská vo svojej správe  
Mesto Nitra dnes (15.3.2020) až do odvolania zatvára detské ihriská, ktoré má vo svojej správe.  
Nitra v súvislosti s koronavírusom zatvára mestský úrad, ruší svadby, obmedzuje pohreby  
Nitra prijíma ďalšie opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Doteraz platné opatrenia nájdete v tomto článku  
Mestský úrad bude od 13. marca až do odvolania zatvorený. Rušia sa svadby, obmedzenia platia aj pre pohreby.  
Po tom, čo mesto v súvislosti s epidémiou koronavírusu rozhodlo o dočasnom zavretí všetkých mestských škôl, škôlok a detských 
jaslí, prijíma samospráva aj ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu obyvateľov. Opatrenia mesta Nitra:  
? Zatvárame mestský úrad, vrátane podateľne, pokladne a klientskeho centra. Zamestnanci však budú v práci, zastihnete ich na 
telefónnych kontaktoch a mailoch ako v bežné pracovné dni.  
? Do priestorov úradu pustíme klientov len kvôli zákonným dôvodom a aj to len po telefonickej konzultácii. Tlačivá môžu odovzdávať 
do špeciálne zriadenej schránky.  
? Od budúceho týždňa rušíme aj všetky svadby na MsÚ.  
? Pohrebné obrady v obradných miestnostiach budú obmedzené na maximálne 15 ľudí. Vonku počet smútočných hostí obmedziť 
nedokážeme.  
? Turistické informačné centrum je k dispozícii na obvyklých telefonických kontaktoch a mailoch.  
Do platnosti vstupujú opatrenia od zajtra a platné sú až do odvolania.  
Opatrenia prijímame aj v hromadnej doprave.  
V súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky, na základe skúseností z iných porovnateľných dopravných 
prevádzok pristupujeme od piatku 13. marca 2020 k nasledujúcim preventívnym opatreniam, ktorých cieľom je spomaliť šírenie 
koronavírusu:  
? Vodiči autobusov zastavia na každej zastávke automaticky, cestujúci dočasne nemusia pre signalizáciu výstupu stláčať tlačidlo.  
? Vodiči autobusov otvoria dvere na každej zastávke automaticky, cestujúci dočasne nemusia na otvorenie dverí stláčať tlačidlo.  
? Po každom príchode autobusu na konečnú zastávku, ak to čas medzi spojmi dovolí, vodiči autobusov dôkladne vyvetrajú vozidlo 
otvorením všetkých dverí minimálne na 3 minúty.  
? Na úrovni prednej nápravy bude páskou znemožnený prístup cestujúcich do prednej časti vozidla. Nástup a výstup z vozidla 
prednými dverami nebude možný.  
? Pozastavuje sa predaj cestovných lístkov vodičmi autobusu. Cestujúcim sa odporúča využívať platbu čipovou kartou alebo si 
zakúpiť SMS lístok.  
? V celej sieti MHD Nitra sa do odvolania počas pracovných dní zavádza premávka podľa prázdninových cestovných poriadkov 
(stredný stĺpec na výveske).  
Za všetky komplikácie spôsobené týmito obmedzeniami sa vopred veľmi ospravedlňujeme. Sme však všetci na jednej lodi a 
momentálne ide o zdravie a životy nás všetkých.  
Všetky podstatné informácie postupne pridáva mesto Nitra na web mesta http://www.nitra.sk do sekcie „koronavírus“. Nájdete tu aj 
kontakty na všetky odbory mestského úradu.  
Koronavírus: štát zatvorí všetky školy, letiská, diskotéky, obmedzí prevádzku nákupných centier  
Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu tvrdé preventívne opatrenia. Od 6:00 hod. ráno dnes navyše platí mimoriadna 
situácia, o ktorej rozhodla vláda 11. marca.  
Opatrenia sú nasledovné:  
Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov)  
Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk  
Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania  
Povinná 14-dňová karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia zo všetkých krajín  
Zatvorenie škôl a školských zariadení od pondelka 16.3.2020  
Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení  
Obmedzená prevádzka obchodných centier počnúc víkendom (otvorené len potraviny, lieky a drogériu)  
Zatvorené budú zábavné podniky, diskotéky, aquaparky a rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier. Reštaurácie a hotely 
zostanú otvorené Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime  
Informácie priniesol ako prvý web Bratislavského samosprávneho kraja.  
Slovenské pekárne sa využívajú len na polovicu. V prípade rozšírenia hrozieb tak dokážeme byť sebestační  
Výroba čerstvého pečiva na Slovensku by sa mohla bez väčších problémov zvýšiť na dvojnásobok. Vychádza to zo štatistík 
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slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich pekárenských spoločností pri výrobe čerstvého pečiva 
využívané len na 51 percent. „Ak vychádzame z predpokladu, že jeden obyvateľ Slovenska skonzumuje ročne približne 80 
kilogramov čerstvých pekárenských výrobkov, pri 100-percentnom využití kapacít dokážu slovenskí pekári zásobiť takmer 4 milióny 
obyvateľov,“ tvrdí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Podľa posledných 
kompletných štatistických ukazovateľov sa totiž v roku 2018 u nás vyrobilo 146 800 ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom 
kapacita pekární je aktuálne až 288 100 ton.  
V čase hrozieb je nutné posilňovanie sebestačnosti  
Na takýto krok by však podľa nej bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na 
základe zvýšených výrobných nákladov. „Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No 
práve udalosti posledných týždňov nám naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. 
Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto 
dňoch sme svedkami prudkého nárastu záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život 
si však uvedomujeme až v časoch, kedy je ohrozené zdravie občanov,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, ktorá zastupuje drvivú 
väčšinu pekárov, cukrárov a cestovinárov na Slovensku, a zároveň upozorňuje na to, že potravinovú sebestačnosť krajiny zvýšime 
len tým, že budeme podporovať slovenských výrobcov kúpou domácich produktov.  
Trvanlivé vs. čerstvé  
Pekári taktiež v tejto súvislosti upozorňujú na ďalší dôležitý fakt. Aj napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále 
dominuje, jeho spotreba postupne klesá. Naopak, spotreba trvanlivého pečiva rastie. „Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je 
v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s priemernou rentabilitou viac ako 9 percent za sledované obdobie rokov 2013 
– 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom 
svedčí aj ročná produktivita práce na jedného pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80-tisíc eur,“ 
uvádza Tatiana Lopúchová, predsedkyňa zväzu pekárov s tým, že v posledných piatich rokoch tu dokonca narástla produktivita 
práce na jedného človeka o 11 percent.  
Len pre porovnanie, v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39 400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45 600 
ton. Čiže prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sú v tomto smere využité na 86 percent. Zväz pekárov zároveň upozorňuje, že 
ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola v priemere 37-tisíc eur na jedného 
pracovníka. „Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom nízkej rentability pekární. 
Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8 200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2 100 ľudí,“ pripomína Tatiana 
Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, pričom apeluje na zvýšenie spotreby čerstvých pekárenských 
výrobkov, ktoré majú priaznivé účinky na ľudský organizmus.  
11. marec 2020  
Koronavírus: materské a základné školy v Nitre zatvorené od 12. do 16. marca  
Na základe rozhodnutia krízového štábu a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pristúpilo mesto Nitra k 
uzatvoreniu všetkých materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra a to od zajtra, štvrtka 12. marca 2020 
do pondelka 16. marca 2020 vrátane (s možnosťou predĺženia podľa pokynov hl. hygienika).  
Platná legislatíva Slovenskej republiky hovorí, že mesto môže udeliť voľno na základných školách v trvaní najviac 5 dní počas 
celého školského roka. O predĺžení uzatvorenia základných škôl po pondelku 16. marca vás budeme včas informovať. Očakávame 
však v tomto smere včasné rozhodnutie hlavného hygienika a ústredného krízového štábu, ktoré bude platné plošne pre celú 
Slovenskú republiku.  
10. marec 2020  
Divadlo Andreja Bagara zrušilo predstavenia, Staré divadlo Karola Spišáka odvysiela premiéru inscenácie online  
Kiná v Nitre zrušili premietanie od 10. do 23. marca 2020  
Nitrianske kiná Mlyny Cinemas a Cinemax v ZOC MAX zrušili premietanie filmov od 10. do 23. marca 2020 na základe rozhodnutia 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  
Mlyny na svojej webstránke informujú, že za vstupenky zakúpené cez internet na predstavenia budú peniaze automaticky vrátené 
na účet. V prípade zakúpenia vstupeniek priamo v kine je potrebné prísť so vstupenkami do pokladne kina od 24.3.2020.  
Stredné školy v pôsobnosti NSK zostávajú otvorené + usmernenia krajského lekára  
Na základe aktualizácie a usmernenia hlavného hygienika SR a konzultácie s regionálnym hygienikom RÚVZ V Nitre navrhuje lekár 
NSK k pondelku 9.3. 2020 nasledovné opatrenia:  
1. Zdravotníctvo: Zákaz návštev v ústavných zdravotníckych zariadeniach dňom 9.3.2020 až do odvolania. Zároveň zostávajú v 
platnosti zvýšené profylaktické opatrenia (rúška, respirátory, zvýšený hygienický štandard a pod.). Pre zdravotné strediská, 
polikliniky, jednodňové chirurgie, NZZ primárneho kontaktu, zubné ambulancie, gynekologické ambulancie a ostatné špecializované 
ambulancie platí častejšia dezinfekcia verejných priestorov (čakárne, toalety), nosenie ochranných prostriedkov.  
2. Domovy sociálnych služieb: Zákaz návštev dňom 9.3.2020 až do odvolania, na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR. Je 
potrebná častejšia dezinfekcia priestorov, chodieb , spoločenských miestností a toaliet, nosenie ochranných prostriedkov.  
3. Školstvo: - Vzhľadom k aktuálnej situácii v NSK, kde do 9.3.2020 nebol zistený ani jeden pozitívny prípad na koronavírus, 
karanténne voľno v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK nie je nutné. K tomuto kroku NSK pristúpi v momente, keď bude 
upozornený RÚVZ o prípadných zmenách (podľa dohovoru). V školách je potrebné zvýšiť dezinfekciu všetkých priestorov (chodby, 
učebne, toalety). Je potrebné prísne monitorovať všetkých pracovníkov, žiakov a študentov podozrivých z kontaktu s osobami s 
koronavírusom (cestovateľská anamnéza a kontaktná anamnéza) a týmto nariadiť karanténnu izoláciu v spolupráci s obvodnými 
lekármi.  
4. Kultúra: Krajský lekár ODPORÚČA – obmedzenie, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (preloženie termínu konania), 



232/273 

izoláciu podozrivých osôb, zvýšenú hygienu.  
5. Úrad NSK - bez zmien.  
Nitra prijíma mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu  
Po dnešnom rokovaní na MsÚ v Nitre a konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre primátor mesta Nitra s 
okamžitou platnosťou až do odvolania nariaďuje:  
? zrušiť všetky podujatia, ktoré organizuje mesto Nitra alebo organizuje inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra  
? zrušiť stretnutia seniorov v priestoroch, ktoré sú v majetku mesta Nitra  
? pozastaviť činnosť plavárne a sauny v Mestskom kúpeli  
? pozastaviť uzatváranie nových zmlúv na podujatia v priestoroch, ktoré sú v majetku Mesta Nitra  
? pozastaviť vydávanie povolení na verejné zhromaždenia  
? uzatvoriť denné stacionáre na Baničovej ulici  
? obmedziť prevádzku jedální Olympia a Baničova len na výdaj jedla  
? obmedziť dopravu detí z Orechovho dvora do škôl  
? uzatvoriť všetky kultúrne centrá a domy v pôsobnosti mesta Nitra pre verejné podujatia  
Koronavírus: Nitrianske univerzity UKF a SPU prerušujú výučbu od 9. do 22. marca  
Nitrianske univerzity od pondelka 9. marca 2020 obmedzujú výučbu. Oznam bol zverejnený na webových stránkach.  
UKF prerušuje výučbu od 9. marca 2020 od 12:00 hod. do nedele 22. marca 2020. Vzdelávanie sa bude uskutočňovať inými 
vhodnými metódami podľa pokynov dekanov fakúlt. Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby a praxí v zmluvných zariadeniach.  
SPU prerušuje výučbu od 9. marca 2020 od 13:00 hod. do 22. marca 2020 a to na všetkých stupňoch a formách štúdia (denná, 
externá). Rušia sa aj ostatné vzdelávacie aktivity – Kurzy celoživotného vzdelávania, Univerzita tretieho veku a pod. Vzdelávací 
proces bude prebiehať metódou samoštúdia podľa pokynov dekanov jednotlivých fakúlt.  
Obe školy odporúčajú študentom, aby odcestovali domov. Viac informácií nájdete na weboch univerzít.  
Veľtrh Nábytok a bývanie 2020 sa presúva na iný termín  
Vedenie agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. vydalo rozhodnutie o presune veľtrhu Nábytok a bývanie, ktorý sa mal konať v 
dňoch 10. - 15. marca 2020. Náhradný termín veľtrhu bude zverejnený po upokojení situácie v súvislosti so šírením vírusu Covid-19.  
Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre o zákaze konania výstavy nájdete pod článkom.  
K tomuto rozhodnutiu vedenie podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. viedlo niekoľko faktorov:  
• Dňa 6.3.2020 bol potvrdený prvý prípad Covid-19 v Slovenskej republike  
• Dňa 6.3.2020 predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý je aj poverený vedením ministerstva zdravotníctva vyhlásil na tlačovej 
konferencii odporúčanie pre obyvateľov nezúčastňovať sa podujatí kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí  
• Dňa 7.3.2020 boli potvrdené ďalšie 2 prípady Covid-19 v Slovenskej republike  
• Dňa 7.3.2020 sme obdržali oznámenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šírením vírusu Covid-19 
zákaz usporiadať veľtrh v termíne 10.-15.3.2020  
Vedenie podniku vzhľadom na vzniknutú situáciu rozhodlo o presune veľtrhu. Sme nútení prijať toto preventívne opatrenie na 
zabezpečenie ochrany zdravia verejnosti. Nový termín konania veľtrhu bude oznámený podľa vývoja situácie.  
 
19:04 - Koronavírus môže tvrdo postihnúť farmárov, a následne aj spotrebiteľov. Aj preto slovenskí poľnohospodári apelujú na ľudí, 
aby sa správali zodpovedne, dodržiavali opatrenia, karanténu, či nosili ochranné pomôcky. 14:44 - Nitrianska nemocnica robí ďalšie 
opatrenia z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19.  
16. marec 2020  
15:18 - Mesto zavádza opatrenia v MHD  
12. marec 2020  
9. marec 2020  
7. marec 2020 
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Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania 

opatrení zabezpečuje na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:  
 
až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať 
a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania). Viac tu:  
zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne 
potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a 
výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych 
ambulancií). (Termín od 25.03.2020 do odvolania). Viac tu:  
vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 
25.03.2020 od polnoci do odvolania). Viac tu:  
dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej 
služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s 
ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné 
strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, domovy 
sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a zariadenia starostlivosti o deti 
do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb 
dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. (Termín od 25.03.2020 do odvolania). Viac tu:  
vyčleniť nákupný čas v obchodoch iba pre seniorov nad 65 rokov od 9.00 h do 12.00 h v dňoch od piatka do soboty.  
vydať opatrenie, ktorým sa odporučí od 30.03.2020 merať telesnú teplotu pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov, a 
ktorým sa uložia usmernenia, ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty.  
vypracovať krízový plán pre potravinové prevádzky vypracovať odporúčanie, aby fyzické osoby na verejnosti dodržiavali 
dvojmetrový odstup, ak je to možné a stanovil podmienky a výnimky z tohto odporúčaného opatrenia preškoliť určených príslušníkov 
Zboru väzenskej a justičnej stráže na testovanie v ústave na výkon testu  
Vláda SR, Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň dôrazne vyzývajú seniorov, aby obmedzili dopravu 
vo vlakoch a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat, návšteva 
zdravotníckeho zariadenia). Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi 
rizikovú skupinu obyvateľstva.  
Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia 
COVID-19 na Slovensku. 

 
  

 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-znrokovania-vlady-sr-anustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-vnnedeuvyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-anpod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
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V prípade rozširujúceho sa koronavírusu nepredstavuje nezabalené pečivo pre spotrebiteľov hrozbu. A preto nie je potrebné ho 
baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári, združení v Slovenskom zväze pekárov, 
cukrárov a cestovinárov.  
 
BRATISLAVA. Redakciu týždenníka Roľnícke noviny o výsledkoch ich rokovania informovala Marta Kováčová z agentúry Nextina. 
„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, pri manipulácii s nebalenými 
potravinami treba dodržiavať odporúčané hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií.  
Na oficiálnej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sú k dispozícii odporúčania, zamerané na zabránenie šírenia sa 
nového koronavírusu, ktorý spôsobujúce ochorenie COVID-19, pri predaji potravín.  
V posledných dňoch sa totiž začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto ochorením. 
Potravinári sa zhodli v tom, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými opatreniami. 
Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako sú kliešte, jednorazové rukavice či vrecúška.  
Výrobcovia pečiva zároveň upozorňujú na to, že balené produkty by ľudí pred nákazou neochránili. Je totiž známe, že vírus prežije 
aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä chrániť sa ochrannými pomôckami.  
Preto pekári neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne, a aby do predajní vstupovali výlučne s ochranou úst a nosa 
(rúško, šatka, šál), ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.  
„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim by sme mali s ochranou na tvári,“ 
vyzvala Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zároveň apelovala na všetkých 
spoluobčanov, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen k nebalenému pečivu, ale aj k ostatnému tovaru ako 
aj k zákazníkom i k obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či 
chlebe nenachádza žiaden vírus, potom postačí, ak ho dá na približne 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo 
zostať bez kontaminácie, a pritom bude ešte aj voňavé a chrumkavé,“ uviedla T. Lopúchová.  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít ako aj z hľadiska 
logistiky práce a získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov na to výrobcovia nemajú prispôsobené ani výrobné linky a technológie, a pečivo by muselo baliť ručne.  
„Týmto krokom by mohla kapacita dodávok čerstvého pečiva dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov by pokles 
predstavoval v priemere okolo 50 percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že obyvateľstvo dokážeme plynulo zásobovať 
základnými pekárskymi produktmi, ako sú chlieb a pečivo, by už nebolo pravdivé,“ dodala T. Lopúchová. 
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ST. NICOLAUS obmedzil výrobu octu na linkách Slovenských liehovarov v Leopoldove a zameral sa na výrobu čistého liehu, ktorý 
je potrebný na dezinfekciu - prioritne v zdravotníctve, ale aj v iných oblastiach. Výrobná linka ide na svoj maximálny technický výkon 
a vyprodukuje 36 000 litrov čistého liehu denne.  
Po troch neúspešných pokusoch sa na 16. marca chystalo nové kolo dražby One Fashion Outlet Voderady. Napokon sa však 
nekonalo. TREND píše, že „Dražobník upustil od opakovanej dražby na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby v zmysle 
zákona o dobrovoľných dražbách.“ Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre 
spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári 
združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov po zasadaní krízového štábu. Výrobcovia zároveň upozorňujú, že 
výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil, lebo vírus prežije aj na obaloch.  
Na Moldavskej ulici v Košiciach finišujú prípravy na otvorenie tridsiateho supermarket Fresh na Slovensku.  
IMMOFINANZ plne podporuje opatrenia spojené s pandémiou a v záujme verejného zdravia a bezpečnosti.  
Intenzívne spolupracuje aj s maloobchodnými nájomníkmi s cieľom zvládnuť výzvy spoločne. VIVO! a STOP SHOP demonštrujú 
svoju relatívnu konkurenčnú silu v týchto zložitých podmienkach s vysokým podielom predaj tovaru pre každodennú potrebu a 
všeobecne nízkymi nákladmi na operatívu.  
Tesco od 14.3. uviedlo niektoré zmeny a obmedzenia vo svojej službe doručovania potravín Potraviny domov. V niektorých 
kategóriách bude maximálny počet kusov, ktoré je možné objednať, obmedzený na 12. Týka sa to napríklad mlieka, múky, ryže, 
cestovín a ďalších tovarov. Aby sa zredukoval čas kontaktu doručovateľov so zákazníkom, možná je len platba on-line. 
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Podľa výrobcov stúpol dopyt po pekárenských kvasinkách asi päťnásobne.  

 
Zoznam nedostatkového tovaru sa rozširuje. K múke, dezinfekčným gélom, ochranným rúškam či liekom proti bolesti pribudla jedna 
zo základných surovín v domácnosti. Droždie. Táto potravina pritom nechýba len v domácnostiach pri pečení či reťazcom, ale aj 
dodávateľom. „Za posledné dva týždne sme vybalili vyše 16 ton droždia. Bežne toľko predáme za šesť až sedem mesiacov,“ uviedla 
pre HN Eleonóra Gašková, ktorá je nákupcom spoločnosti Thymos.  
 
Dôvodom je, že spotrebitelia sa začali v čase šíriaceho sa koronavírusu zásobovať. Podľa výrobcov dopyt po pekárenských 
kvasinkách stúpol minimálne päťnásobne .  
 
Rekordný záujem  
 
Zmeny v spotrebiteľskom správaní eviduje aj skupina Lesaffre – najväčší výrobca droždia na svete. „Aktuálne vozíme na Slovensko 
o 60 percent droždia viac ako bežne, no napriek tomu to nestačí na pokrytie dopytu,“ opisuje situáciu obchodný manažér firmy 
Lukáš Janáč. Firma už tretí týždeň dodáva do obchodov viac tovaru než počas vianočných sviatkov. „Pokúšame sa umiestniť na 
malospotrebiteľský trh aj väčšie balenia, ktoré bežne dodávame len do pekární,“ informuje Janáč.  
 
Aktuálny vývoj sa pochopiteľne odrazil aj na pultoch obchodov. Výpadky evidujú reťazce Billa, Jednota aj Terno. „Podľa informácií 
od našich dodávateľov je situácia spôsobená tým, že kapacita výrobných závodov nepostačuje na pokrytie niekoľkonásobného 
dopytu,“ hovorí Branislav Lellák, riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednota.  
 
Problémom v tomto smere je aj fakt, že na Slovensku výrobcovia droždia už nie sú. Všetko sa do našich obchodov dováža zo 
zahraničia. „Záujem stúpol niekoľkonásobne a naši dodávatelia zaviedli kvóty pre jednotlivých odberateľov,“ objasňuje situáciu 
Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa Billy. Zavedenie kvót v praxi znamená, že Billa má droždie v ponuke pravidelne, no v 
obmedzenom množstve.  
 
Celoeurópsky problém  
 
Výpadky sa netýkajú iba Slovenska. Čelia mu výrobné spoločnosti v celej Európe. Spoločnosť Thymos, ktorá predáva tovar aj na 
pulty veľkých obchodných reťazcov, očakáva ďalšiu dodávku tesne pred veľkonočnými sviatkami. Od ďalšieho partnera z Egypta 
dorazí podľa Gaškovej až koncom mája.  
 
Iná je situácia u slovenských pekárov. Tí majú droždia dostatok. Predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
Tatiana Lopúchová tvrdí, že ich partneri im potvrdili dodávky minimálne na dva mesiace dopredu. Ak sa však problém nevyrieši v 
maloobchode, môže dôjsť k postupnému zdražovaniu potraviny. „Tak ako pri iných krízach, aj tu sa dá očakávať zvýšenie ceny. 
Zatiaľ sa nedá s určitosťou povedať o koľko,“ uviedla Lopúchová. Takýto scenár sme mali možnosť sledovať napríklad pri maslovej 
kríze v roku 2017.  
 
Katarína Runnová 
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Katarína Runnová  

Podľa výrobcov stúpol dopyt po pekárenských kvasinkách asi päťnásobne.  
 
Zoznam nedostatkového tovaru sa rozširuje. K múke, dezinfekčným gélom, ochranným rúškam či liekom proti bolesti pribudla jedna 
zo základných surovín v domácnosti. Droždie. Táto potravina pritom nechýba len v domácnostiach pri pečení či reťazcom, ale aj 
dodávateľom. „Za posledné dva týždne sme vybalili vyše 16 ton droždia. Bežne toľko predáme za šesť až sedem mesiacov,“ uviedla 
pre HN Eleonóra Gašková, ktorá je nákupcom spoločnosti Thymos.  
 
Dôvodom je, že spotrebitelia sa začali v čase šíriaceho sa koronavírusu zásobovať. Podľa výrobcov dopyt po pekárenských 
kvasinkách stúpol minimálne päťnásobne .  
 
Rekordný záujem  
 
Zmeny v spotrebiteľskom správaní eviduje aj skupina Lesaffre – najväčší výrobca droždia na svete. „Aktuálne vozíme na Slovensko 
o 60 percent droždia viac ako bežne, no napriek tomu to nestačí na pokrytie dopytu,“ opisuje situáciu obchodný manažér firmy 
Lukáš Janáč. Firma už tretí týždeň dodáva do obchodov viac tovaru než počas vianočných sviatkov. „Pokúšame sa umiestniť na 
malospotrebiteľský trh aj väčšie balenia, ktoré bežne dodávame len do pekární,“ informuje Janáč.  
 
Aktuálny vývoj sa pochopiteľne odrazil aj na pultoch obchodov. Výpadky evidujú reťazce Billa, Jednota aj Terno. „Podľa informácií 
od našich dodávateľov je situácia spôsobená tým, že kapacita výrobných závodov nepostačuje na pokrytie niekoľkonásobného 
dopytu,“ hovorí Branislav Lellák, riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednota.  
 
Problémom v tomto smere je aj fakt, že na Slovensku výrobcovia droždia už nie sú. Všetko sa do našich obchodov dováža zo 
zahraničia. „Záujem stúpol niekoľkonásobne a naši dodávatelia zaviedli kvóty pre jednotlivých odberateľov,“ objasňuje situáciu 
Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa Billy. Zavedenie kvót v praxi znamená, že Billa má droždie v ponuke pravidelne, no v 
obmedzenom množstve.  
 
Celoeurópsky problém  
 
Výpadky sa netýkajú iba Slovenska. Čelia mu výrobné spoločnosti v celej Európe. Spoločnosť Thymos, ktorá predáva tovar aj na 
pulty veľkých obchodných reťazcov, očakáva ďalšiu dodávku tesne pred veľkonočnými sviatkami. Od ďalšieho partnera z Egypta 
dorazí podľa Gaškovej až koncom mája.  
 
Iná je situácia u slovenských pekárov. Tí majú droždia dostatok. Predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
Tatiana Lopúchová tvrdí, že ich partneri im potvrdili dodávky minimálne na dva mesiace dopredu. Ak sa však problém nevyrieši v 
maloobchode, môže dôjsť k postupnému zdražovaniu potraviny. „Tak ako pri iných krízach, aj tu sa dá očakávať zvýšenie ceny. 
Zatiaľ sa nedá s určitosťou povedať o koľko,“ uviedla Lopúchová. Takýto scenár sme mali možnosť sledovať napríklad pri maslovej 
kríze v roku 2017. 
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Heureka Evolution  

Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia. Na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené potraviny, drogérie, trafiky aj obchody s 
krmivom pre zvieratá. Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári. Kým predajné prevádzky budú mať posledný deň v 
týždni priestor na sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú zapnuté  
 
„Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, 
v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kaizerky, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na 
rozvozy určené daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno,“ uvádza Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné 
množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou nariadenej karantény 
najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt ustálil na 
hranici v priemere 5 – 10 percent.  
Zvýšený dopyt sa však netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HORECA, ktoré sú veľmi 
významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi významnou 
postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto skupinu pekárov 
bude podľa zväzu negatívne dopadať aj zatvorenie obchodov v nedeľu. Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v 
týždni, vedia vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných nedeľných hodinách, svojim zákazníkom predávať čerstvo 
upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych 
pekárskych predajniach, či skôr okienkových výdajniach, kúpiť.  
„Práve kvôli neustálym zmenám a turbulenciám na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré 
dokázali vo veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to 
veľmi vážim a považujem ich a skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s 
rozšírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu,“ pripomína Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa zväzu pekárov.  
Zväz zastupuje približne 9-tisíc zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom 
režime. 
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Tlačová správa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárovHrdinovia, ktorých nikto nevidí. Pekári vstávajú za tmy, pracujú 

v noci a „zatvorená“ nedeľa sa ich netýka  
 
Bratislava, 27. marca 2020 – Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia. Na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené potraviny, 
drogérie, trafiky aj obchody s krmivom pre zvieratá. Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári. Kým predajné 
prevádzky budú mať posledný deň v týždni priestor na sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú 
zapnuté. „ Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od 
upečenia, v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kaizerky, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári 
ešte pečú na rozvozy určené daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno,“ 
uvádza Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné 
množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou nariadenej karantény 
najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt ustálil na 
hranici v priemere 5 - 10 percent.  
Zvýšený dopyt sa však netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HORECA, ktoré sú veľmi 
významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi významnou 
postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto skupinu pekárov 
bude podľa zväzu negatívne dopadať aj zatvorenie obchodov v nedeľu. Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v 
týždni, vedia vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných nedeľných hodinách, svojim zákazníkom predávať čerstvo 
upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych 
pekárskych predajniach, či skôr okienkových výdajniach, kúpiť.  
„ Práve kvôli neustálym zmenám a turbulenciám na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré 
dokázali vo veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to 
veľmi vážim a považujem ich a skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s 
rozšírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu,“ pripomína Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa zväzu pekárov.  
Zväz zastupuje približne 9-tisíc zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom 
režime.  
27.3.2020 
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Martina Dudíková  

Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia. Na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené potraviny, drogérie, trafiky aj obchody s 
krmivom pre zvieratá.  
 
Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári. Kým predajné prevádzky budú mať posledný deň v týždni priestor na 
sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú zapnuté. „ Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní 
dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kaizerky, 
do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na rozvozy určené daný deň a v nedeľu idú opäť do 
práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno “ uvádza Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné 
množstvo chleba a pečiva , po ktorom sa v čase šíriaceho sa koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou nariadenej 
karantény najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt 
ustálil na hranici v priemere 5 – 10 percent.  
Zvýšený dopyt sa však netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HORECA, ktoré sú veľmi 
významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi významnou 
postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto skupinu pekárov 
bude podľa zväzu negatívne dopadať aj zatvorenie obchodov v nedeľu. Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v 
týždni, vedia vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných nedeľných hodinách, svojim zákazníkom predávať čerstvo 
upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych 
pekárskych predajniach, či skôr okienkových výdajniach, kúpiť.  
„ Práve kvôli neustálym zmenám a turbulenciám na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré 
dokázali vo veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to 
veľmi vážim a považujem ich a skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s 
rozšírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu ,“ pripomína Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa zväzu pekárov.  
Zväz zastupuje približne 9-tisíc zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom 
režime.  
Zdroj fotiek: Unsplash Shutterstock  
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Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia. Na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené potraviny, drogérie, trafiky aj obchody s 

krmivom pre zvieratá. Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári. Kým predajné prevádzky budú mať posledný deň v 
týždni priestor na sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú zapnuté  
 
„Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, 
v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kaizerky, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na 
rozvozy určené daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno,“ uvádza Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné 
množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou nariadenej karantény 
najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt ustálil na 
hranici v priemere 5 – 10 percent.  
Zvýšený dopyt sa však netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HORECA, ktoré sú veľmi 
významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi významnou 
postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto skupinu pekárov 
bude podľa zväzu negatívne dopadať aj zatvorenie obchodov v nedeľu. Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v 
týždni, vedia vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných nedeľných hodinách, svojim zákazníkom predávať čerstvo 
upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych 
pekárskych predajniach, či skôr okienkových výdajniach, kúpiť.  
„Práve kvôli neustálym zmenám a turbulenciám na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré 
dokázali vo veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to 
veľmi vážim a považujem ich a skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s 
rozšírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu,“ pripomína Tatiana 
Lopúchová, predsedkyňa zväzu pekárov.  
Zväz zastupuje približne 9-tisíc zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom 
režime. 
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SITA Zdroj: SITA  

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) pripomína, že slovenskí pekári na základe platnej legislatívy aj naďalej 
zostávajú v nasadení  
 
sedem dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa 
koronavírusu zvýšil dopyt.  
V prvých dňoch vládou nariadenej karantény najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast 
dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt ustálil na hranici v priemere 5 – 10 percent. Agentúru SITA o tom v piatok informovala 
predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová  
Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia. Na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené predajne potravín, drogérie, trafiky aj 
obchody s krmivom pre zvieratá. Doma však ani v tento deň pekári nezostanú. Kým predajné prevádzky budú mať posledný deň v 
týždni priestor na sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú zapnuté.  
Legislatíva určuje, kedy má byť pečivo v obchodoch  
„Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, 
v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či žemle, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na 
rozvoz určené pečino v daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno,“ priblížila 
Tatiana Lopúchová.  
Zvýšený dopyt sa však podľa SZPCC netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HORECA 
(hotely, reštaurácie, kaviarne), ktoré sú veľmi významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, 
zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi významne postihnutou skupinou SZPCC sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne 
obmedziť svoju výrobu.  
Na túto skupinu pekárov bude podľa zväzu negatívne dopadať aj zatvorenie obchodov v nedeľu. Tým, že pekári začínajú piecť 
práve v posledný deň v týždni, vedia vo vlastných predajniach, a to najmä v popoludňajších nedeľných hodinách, svojim 
zákazníkom predávať čerstvo upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, zákazníci si ho nebudú môcť v 
týchto malých lokálnych predajniach, či skôr okienkových výdajniach, kúpiť.  
Pekári ukazujú svoju solidaritu  
„Práve pre neustále zmeny a turbulencie na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré dokázali vo 
veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to veľmi vážim 
a považujem ich za skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s rozšírením 
ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu,“ pripomenula Tatiana 
Lopúchová.  
Zväz zastupuje približne 9-tisíc zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom sedemdňovom 
režime.  
Zdieľať  
Viac k osobe  
Tatiana Lopúchová  
 
Foto: ilustračné, Getty Images 
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Slovenskí pekári aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni.  

 
Bratislava 27. marca (TASR) – Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia, lebo na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené 
potraviny, drogérie, trafiky aj obchody s krmivom pre zvieratá.  
Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári. Kým predajné prevádzky budú mať posledný deň v týždni priestor na 
sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú zapnuté. Informoval o tom Slovenský zväzu pekárov, cukrárov 
a cestovinárov (SZPCC).  
"Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, 
v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kajzerky, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na 
rozvozy určené daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno," uviedla 
predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné 
množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa nového koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou nariadenej 
karantény najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt 
ustálil na hranici v priemere 5 až 10 %.  
Zvýšený dopyt sa však podľa SZPCC netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HoReCa, 
ktoré sú veľmi významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi 
významnou postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto skupinu 
pekárov bude podľa zväzu negatívne vplývať aj zatvorenie obchodov v nedeľu.  
Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v týždni, vedia podľa zväzu vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných 
nedeľných hodinách svojim zákazníkom predávať čerstvo upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, 
zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych pekárskych predajniach či skôr okienkových výdajniach kúpiť.  
"Práve pre neustále zmeny a turbulencie na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré dokázali vo 
veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to veľmi vážim 
a považujem ich za skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s rozšírením 
ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu," dodala Lopúchová.  
SZPCC zastupuje približne 9000 zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom 
režime. 
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Kým predajné prevádzky budú mať posledný deň v týždni priestor na sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece 

budú zapnuté. Informoval o tom Slovenský zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
 
Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia, lebo na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené potraviny, drogérie, trafiky aj obchody 
s krmivom pre zvieratá. Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári.  
„ Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, 
v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kajzerky, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na 
rozvozy určené daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno,“ uviedla 
predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné 
množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa nového koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou nariadenej 
karantény najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt 
ustálil na hranici v priemere 5 až 10 %.  
Zvýšený dopyt sa však podľa SZPCC netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HoReCa, 
ktoré sú veľmi významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi 
významnou postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto skupinu 
pekárov bude podľa zväzu negatívne vplývať aj zatvorenie obchodov v nedeľu.  
Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v týždni, vedia podľa zväzu vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných 
nedeľných hodinách svojim zákazníkom predávať čerstvo upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, 
zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych pekárskych predajniach či skôr okienkových výdajniach kúpiť.  
„ Práve pre neustále zmeny a turbulencie na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré dokázali vo 
veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to veľmi vážim 
a považujem ich za skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s rozšírením 
ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu,“ dodala Lopúchová.  
SZPCC zastupuje približne 9000 zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom 
režime. 
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Bratislava 27. marca (TASR) – Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia, lebo na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené 

potraviny, drogérie, trafiky aj obchody s krmivom pre zvieratá.  
 
Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári. Kým predajné prevádzky budú mať posledný deň v týždni priestor na 
sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú zapnuté. Informoval o tom Slovenský zväzu pekárov, cukrárov 
a cestovinárov (SZPCC).  
"Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, 
v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kajzerky, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na 
rozvozy určené daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno," uviedla 
predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné 
množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa nového koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou nariadenej 
karantény najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt 
ustálil na hranici v priemere 5 až 10 %.  
Zvýšený dopyt sa však podľa SZPCC netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HoReCa, 
ktoré sú veľmi významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi 
významnou postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto skupinu 
pekárov bude podľa zväzu negatívne vplývať aj zatvorenie obchodov v nedeľu.  
Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v týždni, vedia podľa zväzu vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných 
nedeľných hodinách svojim zákazníkom predávať čerstvo upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, 
zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych pekárskych predajniach či skôr okienkových výdajniach kúpiť.  
"Práve pre neustále zmeny a turbulencie na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré dokázali vo 
veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to veľmi vážim 
a považujem ich za skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s rozšírením 
ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu," dodala Lopúchová.  
SZPCC zastupuje približne 9000 zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom 
režime. 
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Malvína Gondová  

Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia, lebo na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené potraviny, drogérie, trafiky aj obchody 
s krmivom pre zvieratá.  
 
Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári. Kým predajné prevádzky budú mať posledný deň v týždni priestor na 
sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú zapnuté. Informoval o tom Slovenský zväzu pekárov, cukrárov 
a cestovinárov (SZPCC).  
„Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, 
v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kajzerky, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na 
rozvozy určené daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno,“ uviedla 
predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné 
množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa nového koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou nariadenej 
karantény najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt 
ustálil na hranici v priemere 5 až 10 %.  
Zvýšený dopyt sa však podľa SZPCC netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HoReCa, 
ktoré sú veľmi významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi 
významnou postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto skupinu 
pekárov bude podľa zväzu negatívne vplývať aj zatvorenie obchodov v nedeľu.  
Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v týždni, vedia podľa zväzu vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných 
nedeľných hodinách svojim zákazníkom predávať čerstvo upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, 
zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych pekárskych predajniach či skôr okienkových výdajniach kúpiť.  
„Práve pre neustále zmeny a turbulencie na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré dokázali vo 
veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to veľmi vážim 
a považujem ich za skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s rozšírením 
ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu,“ dodala Lopúchová.  
SZPCC zastupuje približne 9000 zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom 
režime.  
(tasr) 
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Global24 s.r.o.  

Bratislava - Núdzový stav sa má na Slovensku rozšíriť aj na zariadenia sociálnych služieb, ako sú zariadenia pre seniorov, ale aj na 
zariadenia  
 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny. Zároveň sa rozširuje zákaz uplatňovania práva 
na štrajk niektorým pracovníkom. Vyplýva to z materiálu, ktorý v piatok na rokovaní schválila vláda.  
- Bezplatná železničná doprava pre žiakov a študentov sa počas uzatvorenia škôl zruší. Schválila to vláda na piatkovom zasadnutí. 
Chce tým dosiahnuť, aby sa cestovalo len v prípade nevyhnutnej potreby a eliminovalo sa tak riziko šírenia nového koronavírusu.  
Bratislava - Slovenská republika žiada Rozvojovú banku Rady Európy (RB RE) a Európsku investičnú banku (EIB) o zvýšenie 
úverových rámcov. Vyplýva to z návrhu dodatkov k rámcovým dohodám medzi SR a RB RE, respektíve medzi SR a EIB, ktoré v 
piatok na svojom rokovaní schválila vláda.  
Bratislava - Nový koronavírus nemôže podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) ovplyvniť fungovanie vnútorného trhu a Schengenu. 
"Nikto nemôže obmedziť dodávku tovarov ani spôsobiť, že repatriovaný občan má problém dostať sa do svojej domovskej krajiny. 
Potrebujeme jasné usmernenia, ktoré budú všetci bez výnimky dodržiavať," povedal po štvrtkovom (26. 3.) rokovaní s európskymi 
lídrami.  
Bratislava - Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za Ľudí) žiada Európsku komisiu (EK) o uvoľnenie 
pravidiel, aby bolo Slovensko schopné peniaze z eurofondov čo najrýchlejšie presmerovať na boj proti novému koronavírusu. Médiá 
o tom informovalo oddelenie komunikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. EK zároveň plánuje na 
sanáciu škôd spôsobených pandémiou využiť 37 miliárd eur.  
Bratislava - Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) chce v piatok rokovať v rámci ústredného krízového štábu o 
uvoľnení niektorých opatrení, napríklad o možnosti otvoriť stanice technickej kontroly (STK). STK, ale aj iné zariadenia sú zatvorené 
ako opatrenie proti šíreniu nového koronavírusu.  
Bratislava - O ekonomickej a finančnej situácii slovenských podnikov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu rokovali vo 
štvrtok (26. 3.) popoludní vrcholní predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), Asociácie 
zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Asociácie priemyselných 
zväzov (APZ) a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom 
(SaS) a ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽaNO).  
Bratislava - Vláda by sa pri podpore podnikov mala zamerať na zlepšenie ich finančnej situácie a najmä musí konať rýchlo. V 
opačnom prípade hrozí už v najbližších dňoch prepúšťanie zamestnancov. Myslia si to zástupcovia podnikateľských zväzov 
oslovených TASR. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v piatok zdôraznil, že vláda musí pred prijatím konkrétnych opatrení zaistiť ich 
financovanie.  
Bratislava - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obracia na krízový štáb vo veci vyplácania sociálnych dávok počas 
povinnej karantény. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv. Patakyová sa na predsedu 
ústredného krízového štábu a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) obrátila po tom, ako dostala podnet od poberateľa 
príspevku na opatrovanie.  
Bratislava - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák zaslal list predsedovi vlády Igorovi Matovičovi 
(OĽaNO) s návrhmi riešení pre oblasť verejného obstarávania. Tie by sa podľa neho mali stať súčasťou programového vyhlásenia 
vlády. "Zo svojej pozície predsedu úradu budem pokračovať v reforme verejného obstarávania, ktorá posilňuje piliere právneho 
štátu. Myslím si však, že už teraz na Slovensku dobiehame zameškané, a preto si spoločnosť zaslúži, aby vláda prijala záväzok, že 
tieto opatrenia bude podporovať," tvrdí Hlivák.  
Bratislava - Bývalý vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) kritizuje svoju nástupkyňu Veroniku 
Remišovú (Za ľudí), ktorá má podľa jeho slov už týždeň k dispozícii 527 miliónov eur z eurofondov a stačí len vypísať výzvy. "Zatiaľ 
som ani jednu nezachytil," dodal Raši na margo výziev.  
Bratislava - Slovenská komora exekútorov (SKE) upozornila, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu sa 
exekúcie neprerušujú. Všetky povinnosti dlžníkov i veriteľov ostávajú zachované, s výnimkou prerušenia plynutia niektorých 
zákonom stanovených lehôt do 30. apríla, uviedla v piatok komora.  
Bratislava - Ceny stavebných prác vo februári 2020 medzimesačne klesli o 0,1 %. V porovnaní s februárom 2019 sa zvýšili o 2,3 %. 
V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 2,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.  
- Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli vo februári 2020 medziročne nižšie o 2,2 %. Ceny rastlinných výrobkov klesli o 5,6 %. 
Ceny živočíšnych výrobkov vzrástli o 0,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.  
- Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko vo februári 2020 medzimesačne vzrástli o 2,3 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, 
plynu, pary a studeného vzduchu o 4,7 %, ťažby a dobývania o 1,4 %, priemyselnej výroby o 0,7 %, dodávky vody, čistenia 
odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.  
- Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 12. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 11. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny 95-
oktánového a 98-oktánového benzínu, skvapalneného plynu (LPG) aj motorovej nafty. Ceny stlačeného plynu (CNG) sa nezmenili. 
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Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.  
Bratislava - Neziskové organizácie a občianske združenia dostanú dve alebo tri percentá z dane, aj keď daňovníci nepodajú daňové 
priznanie (DP) do konca marca. Je to verejný prísľub ministerstva financií (MF) SR a Finančnej správy (FS) SR, že všetky 
poukázané financie sa dostanú k prijímateľom, a to aj napriek tomu, že daňovníci nepodajú daňové priznanie do 31. marca alebo 
neoznámia jeho odklad. V piatok to uviedol prezident Slovenskej komory daňových poradcov Jozef Danis.  
Bratislava - Posun daňových priznaní nebude mať vplyv na systém darovania 2 %, respektíve 3 % z dane z príjmu pre neziskové 
organizácie. Ubezpečuje o tom Ministerstvo financií (MF) SR. Tlačový odbor MF SR uviedol, že cieľom rezortu financií je, aby táto 
možnosť zostala zachovaná a organizácie o financie neprišli. V prípade, že daňovníci využijú možnosť posunu podania daňového 
priznania a zaplatenia dane, neziskové organizácie tieto prostriedky dostanú s oneskorením.  
Bratislava - Inovačný hub Národnej banky Slovenska (NBS) je pre startupy a etablované subjekty finančného trhu naďalej k 
dispozícii on-line. Médiá o tom v piatok informoval hovorca NBS Peter Majer. "Ak budú mať subjekty záujem o diskusiu, NBS 
zorganizuje telekonferenčný hovor s tímom inovačného hubu," vysvetlil Majer s tým, že prvý kontakt je možné nadviazať 
prostredníctvom formulára na stránke NBS.  
Bratislava - Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia, lebo na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené potraviny, drogérie, 
trafiky aj obchody s krmivom pre zvieratá. Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári. Kým predajné prevádzky budú 
mať posledný deň v týždni priestor na sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú zapnuté. Informoval o 
tom Slovenský zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
Bratislava - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) upozorňuje poľnohospodárske a potravinárske 
spracovateľské podniky, že voľné pracovné pozície môžu dočasne obsadiť aj vysokoškolákmi. V mnohých podnikoch sa totiž znížil 
počet kmeňových zamestnancov aj o 20 až 30 %, keďže pracujúci rodičia museli ostať doma na "PN-ke" alebo OČR so svojimi 
deťmi z dôvodu zatvorených škôl. Upozornila na to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.  
Budapešť - Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) v piatok popoludní telefonicky rokoval so šéfom maďarskej diplomacie 
Péterom Szijjártóom o vzájomnej ekonomickej spolupráci. "Zhodli sme sa na tom, že aj naďalej urobíme všetko pre nerušený rozvoj 
hospodárskej a obchodnej spolupráce. Preto budeme napomáhať voľnému pohybu tovaru cez naše hranice," uviedol maďarský 
minister na sociálnej sieti.  
Washington - Po Senáte schválila balík na podporu americkej ekonomiky v hodnote 2,2 bilióna USD (2 bilióny eur) aj Snemovňa 
reprezentantov. Balík stimulov, najväčší v americkej histórii, ešte musí podpísať prezident. Záchranný balík je určený na pomoc 
firmám aj domácnostiam zápasiacim s dôsledkami šírenia nového koronavírusu a na zabezpečenie nemocníc, ktoré bojujú s 
nedostatkom potrebného zdravotníckeho vybavenia.  
Moskva/Rijád - Producenti ropy musia opätovne obnoviť spoluprácu, aby stabilizovali ropné trhy. Uviedli to zástupcovia Ruska a 
členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v reakcii na výrazný pokles cien komodity v poslednom období, keď 
ceny na jednej strane nadol stlačil slabý dopyt v dôsledku šírenia sa nového koronavírusu a na druhej konflikty medzi Saudskou 
Arábiou a Ruskom.  
Washington - Spotrebiteľské výdavky v USA zaznamenali vo februári mierny rast, v tom období však spotrebitelia ešte nečelili 
rozsiahlemu nástupu nového koronavírusu na území Spojených štátov. Americké ministerstvo obchodu v piatok zverejnilo, že 
výdavky spotrebiteľov, ktoré sa na ekonomickej aktivite v USA podieľajú približne dvomi tretinami, vzrástli vo februári o 0,2 %.  
Viedeň - Po miernom februárovom raste zaznamenal rakúsky výrobný sektor tento mesiac výrazný pokles. Je to dôsledok rozšírenia 
nového koronavírusu do Európy, čo viedlo k prudkému poklesu dopytu a odstaveniu veľkej časti výroby. Poukázali na to v piatok 
zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit.  
Paríž - Každý mesiac zotrvávania veľkých ekonomík v karanténe ukrojí z ich ročného rastu 2 percentuálne body. Uviedol to šéf 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ángel Gurría. "Podľa našich odhadov karanténa priamo zasiahne 
sektory, ktoré sa vo veľkých ekonomikách na hrubom domácom produkte (HDP) podieľajú až jednou tretinou," uviedol Gurría v 
diskusii s lídrami 20 najväčších ekonomík združených v zoskupení G20.  
Budapešť - Miera nezamestnanosti v Maďarsku sa za tri mesiace do konca februára zvýšila. Ukázali to údaje, ktoré v piatok 
uverejnil maďarský štatistický úrad. Z najnovších štatistík vyplýva, že miera nezamestnanosti v susednej krajine v období od 
začiatku decembra 2019 do konca februára 2020 vzrástla na 3,5 % z 3,4 % za tri mesiace končiace sa januárom.  
Berlín - Nemecká vláda zvažuje zriadenie záchranného fondu vo výške približne 500 miliárd eur pre podniky, ktoré zápasia o 
prežitie v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované 
zdroje. Núdzové opatrenia by mohli zahŕňať podiel štátu v zachránených subjektoch.  
Paríž - Dôvera francúzskych spotrebiteľov začiatkom marca klesla. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu INSEE, ktorý 
zároveň upozornil, že prieskum sa uskutočnil ešte predtým, ako vláda nariadila celonárodnú blokádu, aby zabránila šíreniu nového 
koronavírusu. Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery vo Francúzsku v marci znížil na 103 zo 104 bodov vo februári. 
Prieskum sa konal od 26. februára do 17. marca, teda väčšinou v období pred vyhlásením blokády 16. marca.  
Londýn - Európske akciové trhy v piatok po začiatku obchodovania zamierili nadol po troch dňoch ziskov, ktoré boli reakciou na 
balíky stimulov na podporu ekonomiky počas pandémie nového koronavírusu. Paneurópsky index STOXX 600 klesol po začiatku 
obchodovania o 1,7 % na 315,96 bodu. Londýnsky index FTSE sa znížil o 3,1 % na 5634,43 bodu, frankfurtský index DAX stratil 2,4 
% a parížsky 2,2 %.  
Londýn - Celosvetová kapacita na skladovanie ropy je pod silným tlakom pre rastúcu produkciu v Saudskej Arábii a USA a 
pandémiu nového koronavírusu. Podľa niektorých expertov sa môže kapacita skladov vo svete úplne naplniť už za tri mesiace. 
Spoločnosť IHS Markit odhaduje, že dostupná skladová kapacita už klesla na úroveň 1,6 miliardy barelov (1 barel = 159 litrov) ropy 
denne.  
Rím - Dôvera talianskych spotrebiteľov aj podnikateľov v ekonomiku v marci klesla. Ukázal to v piatok najnovší prieskum 
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štatistického úradu ISTAT. Podľa ISTAT-u sa index spotrebiteľskej dôvery v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v marci prudko 
znížil na 101 bodov zo 110,9 bodu vo februári.  
Singapur - Ropa v piatok ráno zmazala časť z predchádzajúcich strát a jej ceny vzrástli. Trhy tak zareagovali na kroky vlád na celom 
svete, ktoré sľúbili obrovské finančné injekcie a ďalšie opatrenia na podporu ekonomík a zmiernenie dôsledkov pandémie nového 
koronavírusu. Ale obavy, že pandémia zničí dopyt po rope, pretrvávajú.  
Peking - Zisky veľkých čínskych priemyselných firiem v prvých dvoch mesiacoch tohto roku prudko klesli. Dôvodom bola pandémia 
nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia a tiež zníženie výrobných cien. Čínsky štatistický úrad v piatok informoval, že 
zisk v priemysle sa v období január až február 2020 znížil o 38,3 %.  
Londýn - Ceny ropy zaznamenali nový výrazný pokles, pričom cena Brentu skĺzla o vyše 7 % a priblížila sa k hranici 24 USD za 
barel (159 litrov). Ukazuje sa, že ropným trhom nepomáhajú ani opatrenia oznámené viacerými vládami a centrálnymi bankami na 
podporu ekonomiky. Dopyt po rope totiž v dôsledku krokov na obmedzenie šírenia nového koronavírusu neustále klesá.  
Brazília - Pandémia nového koronavírusu tvrdo zasahuje aj krajiny Latinskej Ameriky. Podľa najnovších odhadov investičnej banky 
Goldman Sachs zaznamená ekonomika regiónu Latinskej Ameriky najhlbšiu recesiu od 2. svetovej vojny.  
mia pop  
Zdroj: TASR 
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Bratislava 27. marca (TASR) - Spotrebitelia už túto nedelu nenakúpia, lebo na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené 

potraviny, drogérie, trafiky aj obchody s krmivom pre zvieratá. Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári. Kým predajné 
prevádzky budú mať posledný deň v týždni priestor na sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú 
zapnuté. Informoval o tom Slovenský zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, 
v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kajzerky, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na 
rozvozy určené daný deň a v nedelu idú opäť do práce, aby  
spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno," uviedla predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné 
množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa nového koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou nariadenej 
karantény najmä stredne velkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt 
ustálil na hranici v priemere 5 až 10 %.  
Zvýšený dopyt sa však podla SZPCC netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HoReCa, 
ktoré sú velmi významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Velmi 
významnou postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto skupinu 
pekárov bude podla zväzu negatívne vplývať aj zatvorenie obchodov v nedelu. Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň 
v týždni, vedia podla zväzu vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných nedelných hodinách svojim zákazníkom predávať 
čerstvo upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých 
lokálnych pekárskych predajniach či skôr okienkových výdajniach kúpiť.  
"Práve pre neustále zmeny a turbulencie na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré dokázali vo 
velmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to velmi vážim 
a považujem ich za skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s rozšírením 
ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu," dodala Lopúchová.  
SZPCC zastupuje približne 9000 zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podla informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom 
režime.  
 
 
jal mia 
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Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia. Na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené potraviny, drogérie, trafiky aj obchody s 
krmivom pre zvieratá.  
 
Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári. Kým predajné prevádzky budú mať posledný deň v týždni priestor na 
sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú zapnuté.  
„Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo.  
V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kaizerky, do 12 hodín od 

https://www.bakurier.sk/aktualne-dianie/clanok-hrdinovia-ktorych-nikto-nevidi-pekari-vstavaju-za-tmy-pracuju-v-noci-a-zatvorena-nedela-sa-ich-netyka
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upečenia.  
Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na rozvozy určené daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli 
na pultoch pečivo v pondelok ráno,“ uvádza Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné 
množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa koronavírusu zvýšil dopyt.  
V prvých dňoch vládou nariadenej karantény najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast 
dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt ustálil na hranici v priemere 5 - 10 percent.  
Zvýšený dopyt sa však netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HORECA, ktoré sú veľmi 
významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles.  
Veľmi významnou postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto 
skupinu pekárov bude podľa zväzu negatívne dopadať aj zatvorenie obchodov v nedeľu.  
Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v týždni, vedia vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných nedeľných 
hodinách, svojim zákazníkom predávať čerstvo upečený tovar.  
Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych pekárskych 
predajniach, či skôr okienkových výdajniach, kúpiť.  
„Práve kvôli neustálym zmenám a turbulenciám na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré 
dokázali vo veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu.  
Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to veľmi vážim a považujem ich a skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí.  
Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s rozšírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju 
zodpovednosť a solidaritu,“ pripomína Tatiana Lopúchová, predsedníčka zväzu pekárov.  
Zväz zastupuje približne 9-tisíc zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku.  
Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom režime.  
(red)  
Ilustr. Foto: Archív/tasr 
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Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia, lebo na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené potraviny, drogérie, trafi -ky aj 

obchody s krmivom pre zvieratá. Doma však v tento deň nezostanú slovenskí pekári. Kým predajné prevádzky budú mať posledný 
deň v týždni priestor na sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece budú zapnuté. Informoval o tom Slovenský 
zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
„Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, 
v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kajzerky, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na 
rozvozy určené v daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno,“ uviedla 
predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení sedem dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať 
potrebné množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa nového koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou 
nariadenej karantény najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali priemerne 40–percentný nárast dopytu, aktuálne sa 
zvýšený dopyt ustálil na hranici priemerne 5 až 10 %.  
Zvýšený dopyt sa však podľa SZPCC netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HoReCa, 
ktoré sú veľmi významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi 
významnou postihnutou skupinou zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto skupinu 
pekárov bude podľa zväzu negatívne vplývať aj zatvorenie obchodov v nedeľu.  
Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v týždni, vedia podľa zväzu vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných 
nedeľných hodinách, svojim zákazníkom predávať čerstvo upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, 
zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych pekárskych predajniach či skôr okienkových výdajniach kúpiť.  
„Práve pre neustále zmeny a turbulencie na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré dokázali vo 
veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to veľmi vážim 
a považujem ich za skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s rozšírením 
ochorenia COVID–19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu,“ dodala Lopúchová.  
 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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Roman Hanc Michal Svítok  

V prvých dňoch vládou nariadenej karantény najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast 
dopytu.  
 
BRATISLAVA 30. marca - Slovenskí pekári aj naďalej ostávajú v nasadení sedem dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať 
potrebné množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa koronavírusu zvýšil dopyt. Informovala o tom Tatiana 
Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
V nedeľu idú opäť do práce  
Kým predajné prevádzky majú posledný deň v týždni priestor na sanitárne opatrenia a oddych zamestnancov, pekárenské pece sú 
zapnuté. „Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od 
upečenia, v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kaizerky, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári 
ešte pečú na rozvozy určené daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno, “ 
uvádza Tatiana Lopúchová v tlačovej správe.  
Prečítajte si tiež:  
Poctivý pekár, ktorý sa vzoprel obchodnému reťazcu: To, čo sa dnes deje s chlebom, ma bolí  
Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné 
množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou nariadenej karantény 
najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt ustálil na 
hranici v priemere 5 - 10 percent.  
Niektorí cukrári museli úplne obmedziť výrobu  
Zvýšený dopyt sa však netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HORECA, ktoré sú veľmi 
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významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi významnou 
postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu.  
Na túto skupinu pekárov bude podľa zväzu negatívne dopadať aj zatvorenie obchodov v nedeľu.  
Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v týždni, vedia vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných nedeľných 
hodinách, svojim zákazníkom predávať čerstvo upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, zákazníci si 
ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych pekárskych predajniach, či skôr okienkových výdajniach, kúpiť.  
Zodpovednosť a solidarita  
Aj pekári sú hrdinami dnešných dní. „ Práve kvôli neustálym zmenám a turbulenciám na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu 
pekárenských spoločností, ktoré dokázali vo veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci 
zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to veľmi vážim a považujem ich za skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. 
Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s rozšírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju 
zodpovednosť a solidaritu, “ pripomína Lopúchová.  
Prečítajte si tiež:  
Ján sa stal pekárom v 46 rokoch: S pekárčinou to ide dolu vodou, dnes by som už ako pekár nikdy nezačal a neradím to nikomu  
Zväz zastupuje približne 9-tisíc zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na 
celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom 
režime.  
 
Foto: Ilustračné — Foto: TASR - Roman Hanc / Michal Svítok.  
Foto: Ilustračné, na snímke je chlieb v predajni potravín v Trebišove. Foto: TASR - Roman Hanc.  
Foto: Ilustračné, na snímke sú rožky v predajni potravín v Trebišove. Foto: TASR - Roman Hanc.  
Foto: Ilustračné Foto: TASR - Pavol Ďurčo. 
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Odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sa 

zhodli na tom, že nebalené pečivo nepredstavuje v prípade rozširujúceho sa koronavírusu hrozbu pre spotrebiteľov. Zvýšené 
hygienické opatrenia pri manipulácii s potravinami je samozrejme potrebné dodržiavať, baliť sa však nebudú.  
 
„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s 
nebalenými potravinami dodržiavať odporúčané hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií.  
 
Zabalené produkty zákazníkov pred nákazou neochránia  
V posledných dňoch sa začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto ochorením. 
Potravinári sa však zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými opatreniami. 
Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.  
Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na 
obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto 
neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa, ideálne aj s ochranou 
rúk v podobe rukavíc. „Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na 
tvári,“ vyzýva Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zároveň oslovuje všetkých 
občanov, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, 
zákazníkom i obslužnému personálu v predajniach. Nakoniec dodáva, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe 
nenachádza žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na dve minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez 
povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé.“  
 
Balenie by znamenalo prudký pokles výroby  
Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných 
zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne 
vyprodukujú približne dva milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a 
získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.  
Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by bolo preto nutné ručne. 
„Kapacita dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere až 
okolo 50 percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynule zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktmi, 
bolo pravdivé,“ dodáva Tatiana Lopúchová. 
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