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Kypriaci prášok, droždie či koreniny. Na pultoch obchodov chýbajú 

produkty na pečenie  
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Strana:  

Originál: URL  

 
Katarína Runnová  

Obchody zaznamenali zvýšený záujem o celý práškový sortiment na pečenie.  

 
V čase karantény mnoho Slovákov hľadá spôsob, ako si skrátiť dlhé chvíle. Niektorí si kúpili šijacie stroje a vrhli sa do výroby 
ochranných rúšok. Iní si zaobstarali športové náčinie a snažia sa dostať do formy.  
A pomerne veľká skupina sa rozhodla trénovať svoje pekárske zručnosti. To spôsobilo, že dnes na pultoch obchodov nechýbajú iba 
trvanlivé potraviny, ako to bolo v čase vypuknutia koronavírusu.  
„Zaznamenali sme niekoľkonásobne zvýšený záujem o celý práškový sortiment na pečenie,“ hlási hovorkyňa reťazca Billa, 
Kvetoslava Kirchnerová. Zákazníci preto dnes len márne hľadajú v predajniach droždie, kypriace prášky, pudingy, aj niektoré druhy 
korenín.  
 
Dopyt stúpa, výroba nestíha  
Kirchnerová uvádza, že dodávatelia Billy nestíhajú vykrývať neplánovane vysoké objednávky. Preto priebežne prichádza aj k 
výpadkom tovaru. „Robíme však všetko pre to, aby sme mali pokrytú čo najväčšiu šírku sortimentu a prenastavujeme celý systém 
objednávania,“ dodáva hovorkyňa.  
 
Podobný problém zaznamenalo aj Terno, kde záujem zákazníkov o kypriaci práčok stúpol zhruba o sto percent. O viac ako polovicu 
vyšší dopyt eviduje reťazec aj po pudingoch, pričom ľudia najviac kupujú klasický čokoládový.  
Peter Konupka z oddelenia nákupu Terno real estate tvrdí, že ich najväčší dodávateľ im nedodáva objednávky v plnom rozsahu, a 
to vzhľadom na výrobné kapacity. Reťazec nechcel špecifikovať, o ktorého partnera ide. V niektorých reťazcoch je situácia lepšia. 
Výpadky sortimentu síce zaznamenali aj potraviny Yeme, no začiatkom týždňa už tovar dorazil do prevádzok. Dostatok ho má 
momentálne aj Kaufland.  
 
Vypredané kypriace prášky  
HN oslovili aj najväčších dodávateľov, ktorí predávajú svoje produkty aj do našich predajní. Zvýšený dopyt po pudingoch a 
kypriacich práškoch zhruba o 40 percent eviduje napríklad dodávateľ Thymos.  
 
Dr. Oetkerovi rástol v marci dopyt po práškovom aj mrazenom sortimente v desiatkach percent. „Takto rýchlo navýšený dopyt po 
našom sortimente nie je možné krátkodobo bez problémov vykryť,“ tvrdí Zdeněk Kvinta, marketingový riaditeľ potravinárskej firmy. 
Dr. Oetker musí totiž doplniť zásoby obalov aj surovín, ktoré v týchto dňoch spotrebuje rýchlejšie než obvykle. Najväčší problém má 
pritom so sušeným droždím, ktorého je nedostatok v celej Európe. „V súčasnej dobe nie sme schopní niektorým krátkodobým 
výpadkom jednotlivých výrobkov zabrániť,“ dodáva Kvinta.  
Výpadky v dodávkach zaznamenala aj česká firma Amylon. Tá na náš trh dodáva kypriace prášky. Jej produkty možno kúpiť 

https://slovensko.hnonline.sk/2124797-kypriaci-prasok-drozdie-ci-koreniny-na-pultoch-obchodov-chybaju-produkty-na-pecenie
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napríklad v internetovom obchode BioCare, no už minimálne týždeň sú vypredané aj tu. Rovnaká situácia je aj na webe firiem Moja 
Lekáreň, Pilulka či Mall.  
Otázne zdražovanie  
Ani jedna zo spomenutých spoločností zatiaľ nepripúšťa zdražovanie tovaru. „Dodávatelia nás zatiaľ o navyšovaní cien 
neinformovali. Z našej strany však urobíme všetko pre to, aby sme mali výhodnú ponuku pre našich zákazníkov,“ tvrdí Konupka. 
Práve obchodníci sú tí, ktorí nakoniec rozhodujú o nákupnej cene produktov.  
 
Iný názor na rast cien má Tomáš Večera, konateľ e-shopu BioCare. „Počítame s tým, že ceny nedostatkového tovaru pôjde hore. 
Nie však z našej strany, my iba kopírujeme trh,“ uviedol Večera. Podobne sa na margo zdražovania vyjadrila predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. „Tak ako pri iných krízach, aj tu sa dá očakávať zvýšenie 
ceny. Zatiaľ sa nedá s určitosťou povedať o koľko,“ uviedla minulý týždeň k problému s nedostatkom droždia. Scenár s rastom cien 
sme mali možnosť sledovať napríklad pri maslovej kríze v roku 2017. 
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Veľký špeciál o koronavíruse: Šíri sa vzduchom? Pomáha pitie 
alkoholu? 70 otázok a odpovedí  

Dátum: 07.04.2020 

Zdroj: hnonline.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 
red  

Hospodárske noviny pripravili odpovede na najdôležitejšie otázky týkajúce sa ochorenia COVID 19.  
 
1. Čo je SARS-COV-2 a čo COVID 19?  
SARS-COV-2 je anglická skratka (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) pre označenie nového koronavírusu. Ide o 
nákazlivý typ vírusu, patrí do širokej skupiny koronavírusov. Po 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV a SARS-CoV je to siedmy 
koronarovírus, ktorý útočí na ľudí. Ide o pozitívny jednoreťazcový RNA koronavírus.  
 
COVID-19 (z angl. COronaVIrus Disease) je označenie pre respiračné ochorenie, ktoré spôsobuje vírus SARS-COV-2. To prvýkrát 
objavili koncom minulého roka v čínskom meste Wu-chan v provincii Chu-pej.  
 
2. Ako vznikol SARS-COV-2? Vznikol prirodzene alebo laboratórne?  
Aj napriek konšpiračným teóriám, že vírus vznikol v laboratóriu, sa vedci zhodujú na tom, že nič nenasvedčuje tomu, že by tomu 
bolo tak. Podľa expertov je dielom evolúcie a pochádza z infikovaného zvieraťa. S veľkou pravdepodobnosťou ho na človeka 
preniesol netopier.  
 
Štúdia vedcov z USA, Austrálie a Veľkej Británie uverejnená v časopise Nature Medicine jasne ukázala, prečo nejde o umelo 
vytvorený vírus v laboratóriu. Genóm iného koronavírusu SARS-CoV-2 je z takmer 80 percent rovnaký ako ten u SARS-CoV, pri 
vstupe do hostiteľskej bunky používajú aj rovnaký receptor ACE2. Z celých 96 percent je genetická informácia nového koronavírusu 
rovnaká s koronavírusom, ktorý môžeme nájsť u netopierov, ktorým však neškodí.  
Vírus izolovaný z netopierov sa však od koronavírusu spôsobujúceho chorobu COVID-19 líši v niekoľkých aminokyselinách. Tie 
možno nájsť v hrote, ktorý infikuje hostiteľskú bunku a aminokyseliny sa ukázali ako kľúčové pre väzbu na ľudské bunky. Týchto 
šesť aminokyselín sa v piatich prípadoch tiež líši aj od aminokyselín SARS-CoV. Ukazuje sa, že nový koronavírus sa oveľa lepšie 
viaže na receptory ACE2, a to ako u ľudí, tak aj u mačiek, fretiek a ďalších druhov s podobnými receptormi.  
 
Počítačový rozbor ukazuje, že dôvod, prečo tomu tak je, je iný než predpokladané eventuálne modifikácie. Nejde totiž o 
optimalizáciu spôsobu viazania sa, aký môžeme vidieť napríklad u SARS-CoV, ide o úplne nové a unikátne riešenie, aké nám často 
dokáže pripraviť len sama príroda.  
 
Navyše, keby bol vírus umelo vytvorený, išlo by pravdepodobne o genetické vylepšenie jedného z ďalších už známych 
koronavírusov. Avšak dáta z genetickej informácie SARS-CoV-2 nezvratne ukazujú, že nový koronavírus nie je odvodený zo 
žiadneho už evidovaného koronavírusu, uvádzajú Lidovky.cz.  
3. Prečo je v takej veľkej miere zasiahnuté Taliansko?  
Taliansko zasiahol koronavírus v čase vrcholiacej turistickej sezóny, keď tam ľudia z európskych krajín húfne chodili na lyžovačky. 
„Taliansko malo smolu, jednak, že je zimné obdobie, kedy sa kvapôčkovým infekciám darí a jednak sa na malej ploche nahromadilo 
veľké množstvo ľudí, takže epidémia tam má ideálne podmienky pre šírenie,“  
 
uviedol v rozhovore pre HN Televíziu virológ Fedor Čiampor.  
4. Prečo je najvyššia úmrtnosť v Taliansku a Španielsku?  
Dôvodom mimoriadne vysokej úmrtnosti v Taliansku v porovnaní s ostatnými krajinami je to, že na ochorenie zomierajú najmä starší 
ľudia a ľudia so zdravotnými problémami, ktorí sú rizikovou skupinou. Obzvlášť postihnutý je sever krajiny, kde žije pomerné stará 
populácia.  
 
Podľa štúdie národného zdravotného úradu v krajine viac ako 99 percent úmrtí tvorili ľudia, ktorí trpeli predchádzajúcimi zdravotnými 
problémami, píše Bloomberg. Takmer polovica obetí mala najmenej tri choroby a asi štvrtina mala jednu alebo dve choroby. Väčšina 
obetí mala vysoký krvný tlak, niekoľkí cukrovku a ochorenie srdca. Podobná situácia je v Španielsku, väčšina úmrtí sa týka ľudí 
starších ako 80 rokov.  
 
5. Prečo je nižšia úmrtnosť v Južnej Kórei a v Nemecku?  
Zdá sa, že šírenie koronavírusu a tým aj počet úmrtí v Južnej Kórei pomáha zastaviť rozsiahle testovanie obyvateľov, tiež aktívne 
hľadanie potenciálnych nakazených aj s využitím ich osobných údajov, ako je pohyb mobilných telefónov, platenie kreditnými 

https://hnonline.sk/expert/2127315-velky-special-o-koronaviruse-siri-sa-vzduchom-pomaha-pitie-alkoholu-70-otazok-a-odpovedi
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kartami. Existujú aj počítačové aplikácie prístupné verejnosti, kde sú nazbierané dáta, takže sa ľudia môžu sami zamyslieť, či s 
nejakou infikovanou osobou neprišli do styku. A spolu s tým aj karanténa možných infikovaných, strážených pomocou techniky.  
 
Podľa časopisu MIT Technology Review, poverení pracovníci ľuďom v karanténe dvakrát denne telefonujú a zisťujú ich stav, 
súčasne mobilné telefóny zaznamenajú a upozornia, keby opustili miesto karantény.  
 
V prípade Nemecka nižšiu úmrtnosť podľa odborníkov možno vysvetliť mladším vekom chorých alebo vysokou mierou testovania. 
Jedným z pravdepodobných vysvetlení rozdielov v úmrtnosti je podľa Marylyn Addoovej, vedúcej oddelenia infektológie hamburskej 
univerzitnej nemocnice fakt, že zatiaľ čo nemocnice v severnom Taliansku sú ochromené počtom nových pacientov, tie nemecké 
zatiaľ nemajú plne obsadenú kapacitu a mali viac času na prípravu lôžok, zásobovanie materiálom aj prerozdelenie personálu.  
Dôležitú úlohu zohrala aj skutočnosť, že Nemecko od začiatku epidémie testuje na koronavírus nielen už zjavne nakazených, ale aj 
ľudí s miernejšími príznakmi choroby COVID-19. Odlišuje sa tiež profilom ľudí nakazených v prvých týždňoch, pretože boli mladší 
než v ostatných krajinách. Mnohí z nich boli zdravé osoby s dobrou fyzickou kondíciou, ktorí sa vracali z lyžiarskych stredísk v 
Rakúsku a Taliansku. Aj tento jav by mohol doterajšiu nízku úmrtnosť vysvetľovať.  
6. Aký je rozdiel medzi SARS-COV-2, MERS, SARS a španielskou chrípkou?  
 
Aj keď SARS-COV, ktorý vypukol v roku 2003 a MERS, ktorý sa prvýkrát objavil v roku 2012, sú tiež koronavírusy s podobnými 
príznakmi a prenášané medzi zvieratami a ľuďmi, od SARS-COV-2 sa odlišujú.  
 
„V prípade vírusu SARS je inkubačná doba jeden, dva dni, podobne ako pri chrípke a víruse MERS, ale pri novom koronavíruse je 
inkubačná doba až do dvoch týždňov,“vysvetlil rozdiel medzi jednotlivými vírusmi virológ Fedor Čiampor. To znamená, že infikovaný 
človek roznáša infekciu, ale môže sa cítiť zdravý aj dva týždne. Podľa odborníka to zrejme súvisí s reprodukčným cyklom tohto 
vírusu.  
Španielska chrípka, ktorá v rokoch 1918 a 1919 zabila milióny ľudí na svete, sa od SARS-COV-2 líši klinickým profilom, 
závažnosťou, biologickými príznakmi. Aj keď obe sú respiračné infekcie s bežnými príznakmi, ako je nádcha a horúčka, patria do 
rôznych skupín vírusov.  
Rozdiel je aj v tom, kto sa nimi nakazil. Španielska chrípka bola pre starších ľudí menej smrteľná, pravdepodobne preto, že 
vypuknutie chrípky z 30. rokov 19. storočia poskytlo stále žijúcim starším ľuďom v roku 1918 určitú obmedzenú imunitu. Aj preto 
bola najsmrteľnejšia pre mladých dospelých, čo je zriedkavý jav, ktorý naďalej fascinuje epidemiológov.  
Ďalší zásadný rozdiel spočíva v úrovni znalostí o týchto dvoch chorobách.V čase španielskej chrípky ľudia nepoznali patogén 
chrípky a bez tohto vedomia nemohli vytvoriť vakcínu. Vedci neizolovali konkrétny vírusový kmeň, ktorý spôsobuje chrípku u ľudí, až 
do roku 1933. Vedecké poznatky sú dnes samozrejme oveľa pokročilejšie.  
7. Aká bola úmrtnosť pri týchto ochoreniach?  
Udáva sa, že na SARS zomrelo 774 ľudí a na MERS 858. Najčastejšie uvádzané štatistické údaje o úmrtiach na španielsku chrípku 
pochádzajú zo štúdie Nialla Johnsona a Juergena Muellera z roku 2002, v ktorej sa odhaduje počet obetí na 50 miliónov, ale 
varovali, že by to mohlo byť až 100 miliónov.  
 
Novší dokument z roku 2018, ktorý vypracovali Pete Spreeuwenberg, Madelon Kroneman a John Paget, má oveľa nižší odhad 17,4 
milióna. To by znamenalo mieru úmrtnosti 3,5 percenta, ale pri použití vyššieho počtu mŕtvych 50 miliónov, úmrtnosť stúpne na 10 
percent.  
8. Čo je všeobecne koronavírus?  
Koronavírusy sú čeľaď vírusov, patria do podradu Cornidovirineae. Ich veľkosť je okolo 120 nm, genóm obsahuje okolo 30-tisíc báz. 
Sú zoonotické, to znamená, že sú prenášané medzi zvieratami, najmä stavovcami a ľuďmi a spôsobujú ochorenia s rôznou 
závažnosťou.  
 
Do roku 2002 prebiehali ochorenia ľudí ako nezávažné hnačkové alebo respiračné ochorenia s postihnutím horných dýchacích 
ciest. Vírusy sa vtedy obyčajne nedostali do dolných častí dýchacích ciest.  
9. Ako sa prenáša?  
Vedci podľa doterajších analýz vírusu COVID-19 zistili, že hlavným spôsobom jeho prenosu je kvapôčková infekcia. Koronavírus sa 
prenáša drobnými kvapôčkami vo vzduchu z človeka na človeka. Infekcia sa najrýchlejšie šíri pri kašľaní, kýchaní, ale aj pri blízkej 
komunikácii či bozkávaní.  
 
Jeden infikovaný človek nakazí priemerne troch ľudí. Pokiaľ sa však nachádza v zatvorenej miestnosti ako je školská trieda či 
konferenčná miestnosť jeden nakazený, infikovať môže aj desiatky ďalších. Teórie, že by sa prenášal ďalšími cestami, ako je 
napríklad materské mlieko, spermie, slzy, pot, zvratky, stolica alebo moč, sa zatiaľ nepotvrdili.  
10. Aká je inkubačná doba koronavírusu v porovnaní s inými ochoreniami?  
Aktuálne sa odhaduje, že inkubačná doba nového koronavírusu sa pohybuje v rozmedzí od dvoch do 14 dní. V priemere sa však 
prvé príznaky začnú objavovať už po piatich dňoch.  
 
V porovnaní so SARSom je to ale výrazne dlhší čas. Pri tomto ochorení inkubačná doba trvala od dvoch do siedmich dní. Ďalším 
dôležitým rozdielom je to, že SARS prenášali až tí ľudia, u ktorých sa prejavili príznaky, jeho šíreniu sa tak dalo oveľa efektívnejšie 
zabrániť. Úplne inak sa správa aj bežná chrípka, ktorej inkubačná doba trvá jeden až štyri dni.  
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11. Aké sú v skutočnosti bezpečné rozostupy medzi ľuďmi?  
Svetová zdravotnícka organizácia aj Úrad verejného zdravotníctva SR uvádzajú, že by sa mala dodržiavať minimálne metrová 
vzdialenosť. Nová slovenská vláda v rozšírených opatreniach uvádza, že v akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí hocikde, musia stáť 
ľudia minimálne dva metre od seba.  
 
12. Aký je rozdiel medzi rúškami a respirátormi?  
 
Rúška majú zabrániť prieniku choroboplodných zárodkov zvnútra von. Ich účelom je ochrániť okolie, nie človeka, ktorý ich nosí. 
Naopak respirátor chráni pred ohrozením zvonku. Človeka, ktorý ho používa, chráni pred prienikom vírusov z vonkajšieho 
prostredia.  
13. Ako dlho sú účinné papierové, bavlnené rúška a respirátory?  
To záleží na pokynoch výrobcu, koncentrácii infekčných látok v prostredí, teplote, vlhkosti vzduchu. Spravidla sa doba použitia rúšok 
a respirátorov uvádza od 3 do 8 hodín. Papierové rúška sú na jednorazové použitie, pričom bavlnené môžete po ich vydezinfikovaní 
používať opakovane. Respirátory sú buď jednorazové alebo s výmenným filtrom.  
 
14. Ako sa majú nosiť rúška?  
Jednorázové papierové rúško používajte podľa návodu výrobcu. Pokiaľ má dve farby, nosí sa modrou stranou von. Vonkajšia 
vrstva, ktorá často máva modrú či zelenú farbu, chráni pred prenikaním kvapalných a pevných látok zvonku. Vnútorná biela vrstva 
absorbuje vlhkosť, ktorú vydychujeme.  
 
Rúška by mali tesne priliehať k tvári, ohybný plastový prúžok pritlačte k nosu. Ak nosíte okuliare, vložte ho pod ne. Keď ho máte na 
tvári, snažte sa naň nesiahať, hromadia sa v ňom možné zdroje infekcie. Ak papierové alebo bavlnené rúško zvlhne, je potrebné ho 
vymeniť. Nenoste ho dlhšie ako 8 hodín.  
Použité rúško treba dávať dole tak, aby ste sa nedotýkali jeho prednej časti, čiže ho stiahnete vzadu za gumičky alebo rozviažete 
šnúrky. Papierové rúško už viac nepoužívajte a vyhoďte. Potom si treba dôkladne umyť ruky teplou vodou a mydlom, prípadne 
dezinfekčným prostriedkom.  
15. Ako sa môžu dezinfikovať rúška?  
Bavlnené rúško po použití vyperte na 60 stupňov alebo ho vyvarte. V nádobe ho pol hodinu prevárajte tak, ako sa kedysi vyvárali 
detské látkové plienky. Nestrkajte ho do mikrovlnnej rúry, ani do rýchlovarnej kanvice. Po uschnutí ho prežehlite, odporúča 
iDNES.cz.  
16. Musia sa rúška nosiť povinne?  
Na Slovensku sa od 24.3. zaviedlo povinné nosenie ochranných rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa. Rúško ste povinní nosiť mimo 
svojho domu či bytu. Hromadná doprava, ale aj obchodné domy, lekárne a zamestnávatelia už dlhšie vyžadujú zakrytú tvár aj bez 
tohto nariadenia. Minulý týždeň aj vláda v Česku rozhodla o celoplošnom zákaze vychádzania na verejnosť bez rúška alebo inej 
ochrany tváre. Oznámil to český premiér Andrej Babiš.  
 
Zakrytá tvár je samozrejmosť aj v ostatných krajinách Európy.  
 
17. Aký je rozdiel medzi respirátormi FFFP 2 a FFFP 3?  
Dôležitým údajom pri výbere správneho respirátora je jeho ochranná škála FFP, ktorá určuje ochranné schopnosti. Existujú tri 
stupne ochrany. FFP1 dokáže zachytiť približne 80 – 90 percent jemných prachových častíc a aerosólu na olejovom či vodnom 
základe, respirátory s týmto označením sú vhodné pri vŕtaní, rezaní alebo leštení. FFP2 by zachytáva aj niektoré toxické látky s 
účinnosťou do 95 percent. FFP3 označuje respirátory najvyššej triedy, ktoré sa používajú aj v zdravotníctve či farmaceutickom 
priemysle. Na lepšiu ochranu je preto vhodné používať respirátory s ochranou FFP2 alebo FFP3.  
18. Ako si správne umývať ruky?  
Takto by podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a Úradu verejného zdravotníctva SR malo vyzerať správne umývanie 
rúk:  
 
Každé umývanie rúk má trvať 40 až 60 sekúnd  
 
Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte dostatočné množstvo mydla  
 
Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán 
prstov a opačne  
 
Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich 
oproti druhej dlani  
 
Následne očistite ľavý palec krúživým pohybom pravou rukou a opačne  
 
Ľavú dlaň čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne  
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Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom  
 
A takto si vydezinfikujete ruky dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu:  
 
naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk  
 
preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne  
 
trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne  
 
uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň  
 
krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne  
 
spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne  
 
19. Pomáha vodka ako dezinfekcia?  
Áno, ale s jednou podmienkou. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že účinný je každý dezinfekčný prostriedok s obsahom 
alkoholu vyšším ako 60 percent. V našich obchodoch sa najčastejšie predáva vodka so 40-percentným obsahom alkoholu. No stále 
platí, že časté čistenie rúk je ten najúčinnejší spôsob, ako sa chrániť pred COVID-19.  
 
20. Je pravda, že sa koronavírus drží niekoľko hodín vo vzduchu?  
Pokusy amerických virológov z Národného inštitútu zdravia a amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb prišli so 
zisteniami, že v aerosóloch vo vzduchu sa vírus udrží približne tri hodiny. To je podobná doba ako bolo v prípade SARS-CoV-1.  
 
Ako však upozornili autori štúdie, to neznamená, že vírus sa šíri aj vzduchom, za určitých podmienok však môže prežiť aj vo 
vzduchu a teda byť zdrojom nákazy.  
 
Tomu však odporujú iné štúdie skúmajúce vzduch z nemocničných izieb, v ktorých prebývali nakazení koronavírusom. Žiadne 
aerosólne častice koronavírusu v ňom totiž nenašli.  
 
21. Koľko vydrží koronavírus na rôznych druhoch povrchoch?  
Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vypracovalo štúdiu, podľa ktorej môže nový koronavírus SARS-CoV-2 prežiť na 
niektorých povrchoch aj niekoľko dní.  
 
Ide konkrétne o oceľ a umelú hmotu, kde vydrží až 72 hodín. Na lepenke a iných druhoch kartonáží sa vírus zase udrží 24 hodín, čo 
je výrazne viac ako vírus SARS-CoV-1, ktorý bol na týchto povrchoch odolný maximálne osem hodín.  
 
22. Čím a ako dezinfikovať povrchy?  
Povrchy, ktorých sa často dotýkate, by ste mali čistiť každý deň. To sú napríklad kľučky, stoly, stoličky, diaľkové ovládače, vypínače, 
klávesnice, toalety, umývadlá a mobilné telefóny.  
 
Pred dezinfekciou pomocou chemikálii na ničenie choroboplodných zárodkov treba povrchy najprv vyčistiť mydlom a vodou, 
uvádzajú odborníci.  
„Povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu,“ odporúča Úrad 
verejného zdravotníctva.  
Na dezinfekciu povrchov je vhodný roztok s vyše 60 až 70 percentným obsahom alkoholu vo forme spreja alebo prostriedok na báze 
chlórnanu sodného (napríklad Savo). Nepoužívajte výrobky po dátume spotreby a riaďte sa pri ich používaní pokynmi na obale.  
Pri čistení mobilov by ste sa mali vyhýbať používaniu alkoholu, dezinfekčných prostriedkov alebo podobných sprejov, čiastočne 
preto, že ich použitie môže poškodiť ochranný povlak na obrazovke telefónu. Namiesto toho vypnite zariadenie, mierne navlhčite 
handričku z mikrovlákna mydlom a vodou a vyčistite obrazovku.  
 
23. Pomôže alkohol pri prevencii pred koronavirusom?  
Ešte v zárodkoch pandémie, keď sa v slovenských médiách len začínali objavovať správy o vyčíňaní koronavírusu v Číne a neskôr 
v Taliansku, sa na niektorých našich portáloch množili zaručené správy o liečebných účinkoch piva či vína. Konzumácia alkoholu v 
umiernenom množstve mala mať za účinok vyhubenie vírusu. Žiadne relevantné štúdie nepotvrdili, že by pitie alkoholu pomáhalo 
bojovať s koronavírusom. Práve naopak. U ľudí, ktorí pijú príliš veľa alkoholu, jeho nadmerná konzumácia oslabuje celkovú imunitu 
organizmu.  
24. Likviduje koronavírus slnko, respektíve vyššie teploty? Bude automaticky pri vyšších teplotách menej nakazených?  
Vedci upozorňujú, že tento vírus je ešte príliš nový na to, aby sa dalo jednoznačne povedať, ako sa bude správať v rozličných 
podmienkach. Nepomôže nám ani pohľad na to, ako sa správal SARS.  
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Ako totiž vysvetlila BBC, tento koronavírus lekári dostali relatívne rýchlo pod kontrolu, vďaka čomu sa voľne šíril iba krátky čas, a tak 
sme nevideli ako sa vyvíja pri rôznych teplotách. Dá sa však povedať, že koronavírusy ako také majú tendenciu k sezónnosti a darí 
sa im najmä v studenom a suchom prostredí.  
 
Profesor epidemiológie na Harvarde Marc Lipstich, však upozorňuje, že z tohto nemožno vytvárať závery o tom, ako sa bude nový 
koronavírus správať pri rôznych teplotách. „Sezónne vírusy, ktoré sa medzi ľuďmi šíria už dlho, akými sú koronavírusy spôsobujúce 
nachladnutie, sa správajú inak ako tie nové,“ vysvetlil. „V skratke, vírusy, ktoré tu už máme dlho, sú schopné prežiť iba pri tých 
najlepších podmienkach, čiže v zime,“ dodal.  
 
Preto si Lipstich myslí, že pri teplejšom počasí bude šírenie o trochu pomalšie, no keďže ľudstvo ešte nemá dostatočnú imunitu voči 
tomuto novému ochoreniu, spomalenie nebude dostatočné na to, aby nové ochorenie úplne zakapalo. Dokazujú to aj samotné 
dejiny. Pandémia španielskej chrípky vyvrcholila práve počas leta, chrípkové epidémie pritom zvyčajne bývajú počas zimy.  
 
25. Môžem ochorieť z potravín?  
Existuje iba málo štúdii o tom, ako sa nový koronavírus správa na rôznych povrchoch a ešte menej o tom ako je tomu pri 
potravinách. Štúdie skúmajúce podobné vírusy ukázali, že na povrchoch niektorých druhoch jedál vírusy hneď zahynú, ale na iných 
zase prežijú.  
 
V každom prípade sa odporúča dodržiavať v obchodoch s potravinami čo najprísnejšie hygienické predpisy. Zároveň platí, že pri 
vysokých teplotách a teda pri varení vírus zomiera.  
 
26. Má význam nosenie rukavíc do potravín, keďže si tovar následne aj tak donesiem domov?  
Ak má zákazník v obchode svoje vlastné jednorazové rukavice, ktoré používa pri nákupe potravín, z hygienických dôvodov ich 
nesmie používať na výber voľne uloženého pečiva, chleba a pekárskych výrobkov. V tomto prípade je vždy potrebné použiť len 
rukavice poskytované predajcom, zdôrazňuje Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva.  
 
Podľa nej – to, čo je dôležité, je dôkladne si umyť ruky hneď po návrate z obchodu. V domácnosti pri manipulácii s potravinami, 
napríklad pri rozbaľovaní potraviny, je potrebné dodržiavať základné pravidlá hygieny, udržiavať v čistote pracovné plochy, miesta, 
náradia a stále si dôkladne umývať ruky, pripomína aj Štátna veterinárna a potravinová správa.  
 
„Nosiť do obchodu nielen rúška, ale aj rukavice má zmysel najmä pri výbere balených potravín, keďže môžu byť istý čas nositeľom 
vírusu,“ radí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ako dodáva, „pri manipulácii s 
nebaleným pečivom odporúčame používať kliešte, ideálne sú však jednorazové rukavice poskytnuté priamo v obchode“.  
 
27. Prenáša sa koronavírus pohlavným stykom?  
Prenos pohlavným stykom ako takým nebol preukázaný, keďže však pri ňom dochádza k tesnej telesnej blízkosti, zvyšuje sa aj 
nebezpečenstvo prenosu kvapôčkami slín či hlienu a v prípade nákazy sa teda neodporúča. Nakazená osoba by mala prebývať 
počas choroby v izolácii a nedostávať sa do styku s inými ľuďmi.  
 
28. Existujú nejaké konkrétne lieky na prevenciu alebo liečbu nového ochorenia?  
Aktuálne schválený liek na COVID-19 neexistuje. Koncom marca sa však tritisíc dobrovoľníkov v zapojilo do celoeurópskeho 
testovania prípadných účinných liečiv. Ide o štyri prípravky. Konkrétne sa testuje Remdesivir, ktorý sa používal na liečbu eboly, 
Lopinavir-Ritonavir, známy ako liek proti HIV, hydroxychlorochín, používaný na liečbu malárie, a interferón-beta. Práve Remdesivir 
testujú aj v USA. Koncom marca sa rovnako objavila dobrá správa z Českej republiky, kde pacient, ktorému ako jedinému v krajine 
bol podávaný práve Remdesivir, mohol byť odpojený od prístroja ECMO, ktorý zaisťuje mimotelové okysličovanie krvi. Jeho stav sa 
po podaní štvrtej dávky lieku zlepšil.  
29. Kedy bude vakcína na COVID 19?  
Vývoj vakcíny je všeobecne náročný proces. Prvé odhady hovorili, že vakcína na COVID-19 bude k dispozícii až budúci rok. Jej 
vývoj však aktuálne prebieha na celom svete.  
 
V polovici marca sa hovorilo o testovaní možnej vakcíny v Taliansku, ktorú vyvinula spoločnosť TAKIS. Fungovať má na báze 
fragmentu genetického materiálu vírusu. Na jej vývoji pracujú aj dve izraelské inštitúcie. Rovnako sa o to pokúšajú v USA. 
Spoločnosť Moderna z Bostonu mala pred časom dokončiť jej vývoj. V Seattli na severozápade USA dostal účastník klinických 
testov experimentálnu dávku.  
Samotné testy by mali skončiť v lete. Avšak ako upozorňujú odborníci, plne overená vakcína z USA by mohla byť k dispozícií o rok 
až rok a pol. Kým sa totiž dostane k verejnosti, musí prejsť zložitým testovaním všetkých účinkov.  
 
30. Pomôžu pri ochorení anitbiotiká?  
Nie, antibiotiká nefungujú proti vírusom, iba proti baktériám.  
 
31. Ohrozuje nový koronavírus len starších ľudí alebo aj mladších?  
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Infikovaní môžu byť ľudia všetkých vekových kategórií. Starší ľudia a ľudia s už existujúcimi zdravotnými problémami, ako sú astma, 
cukrovka, srdcové choroby sú zraniteľnejšími.  
 
Ich imunita je vplyvom množstva chorôb značne oslabená a organizmus nedokáže s novým typom koronavírusu bojovať. Ukázalo 
sa napríklad, že vo väčšine prípadov úmrtí pacient trpel na ďalšiu vážnu chorobu a koronavírus jej priebeh urýchlil.  
 
Vyskytli sa aj také prípady, že zomrel dvadsiatnik, nakazený COVID-19, ktorý dlhodobo bojoval s leukémiou. Z tohto dôvodu je 
pomerne ťažké určiť, za ktoré úmrtie môže koronavírus a za ktoré pridružená choroba.  
Časť nakazených sú pritom bez príznakov. V Talianskom mestečku Vó nechali otestovať na koronavírus všetkých 3300 obyvateľov. 
Infikovaných bolo 66, pričom polovica z nich nemala žiadne príznaky. Vo všeobecnosti mladší a zdraví ľudia zvládajú chorobu lepšie 
a často má v ich prípade ľahší priebeh.  
 
32. Prečo je veľmi nízke percento ochorenia detí?  
Podľa vedcov zvládajú deti nákazu lepšie preto, že ich pľúca sú zdravšie a dokážu sa s vírusom viac popasovať. Pľúca, ktoré 
nemali zápal, sú oveľa menej pohostinné pre akýkoľvek vírus. Preto sú omnoho odolnejšie aj proti napadnutiu novým 
koronavírusom.  
 
Jedno z vysvetlení hovorí i o tom, že deti mávajú často nádchu, sú nachladnuté a soplia. Zjednodušene povedané - koronavírus cíti 
prirodzenú konkurenciu a dieťaťu sa vyhne. Zároveň je imunita dieťaťa vo všeobecnosti silnejšia, nie je oslabená dlhoročnými 
zdravotnými problémami a je schopnejšia a pripravenejšia účinnejšie bojovať s rôznymi infekciami.  
Taliansky národný inštitút zdravia ISS vydal pred časom správu, ktorá zhŕňa charakteristiky pacientov zabitých koronavírusom v 
krajine. Vypracovaná bola na základe údajov, ktoré boli aktuálne 17. marca 2020 a zobrazuje vekovú štruktúru obetí či choroby, 
ktorými okrem Covidu-19 trpeli.  
Štúdia pracuje so vzorkou 2 003 zosnulých, ich priemerný vek bol 80,5 roka. 30 percent z mŕtvych boli ženy. Tie zároveň boli staršie 
ako muži - priemerný vek žien bol 83,7, mužov 79,5 roka.  
Obetí koronavírusu do 50 rokov je v štúdii 17. Päť z nich malo menej ako 40 a boli to všetko muži vo veku od 31 do 39 rokov s 
vážnymi chorobami (kardiovaskulárne, obličkové, psychiatrické patológie, cukrovka, obezita).  
Potvrdzuje sa tak zistenie zo skoršej čínskej štúdie, že riziko úmrtia na koronavírus rastie so zvyšujúcim sa vekom. Vypracovalo ju 
Čínske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb a zaoberala sa mierou úmrtnosti v jednotlivých vekových kategóriách.  
Takže nakaziť sa môže koronavírusom ktokoľvek, ale priebeh a rizikovosť ochorenia je ovplyvnená vekom a pridruženými 
problémami.  
 
33. Ľudia s akými pridruženými ochoreniami sú najviac ohrození?  
Z analyzovaných prípadov v Číne vyplýva, že faktory, ktoré najviac zvyšujú riziko úmrtia na nový koronavírus, sú už existujúce 
problémy so srdcom a vysoký krvný tlak. Mnoho z ľudí, ktorí novému typu vírusu COVID-19 podľahli, sa už predtým liečilo s 
kardiovaskulárnymi ochoreniami.  
 
Svetová zdravotnícka organizácia zistila veľmi vysokú smrtnosť práve pri tejto skupine pacientov - zomrelo až 13,2 percenta 
nakazených spomedzi ľudí, ktorí predtým prekonali infarkt, mozgovú príhodu či iné kardiovaskularne ochorenie. U osôb s cukrovkou 
to bolo 9,2 percenta, u ľudí s vysokým krvným tlakom 8,4 percenta, osem percent u osôb s chronickými dýchacími problémami a 7,6 
percenta u ľudí s onkologickými diagnózami.  
 
Pri všetkých týchto ochoreniach je výrazne znížená imunita organizmu, čo uľahčuje koronavírusu agresívne postupovať. Ohrození 
sú takisto ľudia, ktorí trpeli opakovaným zápalom pľúc.  
34. Ako sa chrániť v tehotenstve? A je COVID 19 nebezpečný pre tehotné ženy?  
U tehotných žien je vo všeobecnosti vyššie riziko, že dostanú zápal pľúc alebo v ich organizme dôjde k oslabeniu imunity. Preto 
odborníci upozorňujú, že ak by sa tehotná žena nakazila novým typom koronavírusu COVID-19, zvyšuje sa u nej hrozba 
závažnejších foriem respiračných ochorení. Avšak doteraz platí téza, že ochorenie má u nich miernejší priebeh ako u starších ľudí.  
Vedcom sú dnes k dispozícii konkrétne zdokumentované prípady z Číny, kde bolo ohnisko celosvetovej pandémie. Ženy v 
záverečnej fáze tehotenstva nakazené koronavírusom trpeli podľa lekárskych záznamov na vysokú horúčku, kašeľ, malátnosť, 
bolesti v krku, zadúšanie sa a ďalšie menej závažné príznaky ochorenia.  
 
V každom prípade lekári tehotným ženám odporúčajú, aby sa striktne vyhýbali kontaktu s cudzími ľuďmi a v prípade oslabenej 
imunity či ďalších zdravotných problémov radšej zostali doma v karanténe. V každom prípade by tehotné ženy mali v súčasnosti byť 
pod prísnejším lekárskym dohľadom.  
35. Môže sa koronavírus preniesť z tehotnej ženy na plod, prípadne ho poškodiť?  
Zatiaľ nebolo potvrdené, že by sa COVID-19 prenášal placentou či materským mliekom na plod. Jeho prítomnosť sa nezistila ani v 
plodovej vode či materskom mlieku. Vírus sa na dieťa nepreniesol ani vtedy, keď bolo ochorenie u matky závažnejšie.  
 
Avšak čínski vedci pred časom publikovali zistenia v JAMA Pediatrics a tým, že sledovali 33 tehotných žien v meste Wu-chan. Traja 
novorodenci sa nakazili vírusom pri pôrode od matky. Vo všetkých troch prípadoch pritom išlo o pôrod cisárskym rezom,  
 



15/259 

36. Môžu na koronavírus ochorieť aj zvieratá?  
Áno, môžu, avšak pravdepodobne len v prípade niektorých druhov, a jedine v tom prípade, ak sa nakazia od človeka. Zvieratá totiž 
nie sú nosičmi tohto vírusu, prenášať ho môžu iba ľudia. Zatiaľ sa nákaza potvrdila len u dvoch psov z Hongkongu, ktorých majitelia 
boli pozitívne testovaní na koronavírus.  
 
Podľa vedcov však neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa vírus mohol preniesť zo zvieraťa na človeka. Svetová zdravotnícka 
organizácia uviedla, že dosiaľ nie je potvrdený prenos vírusu COVID-19 psom, mačkou alebo iným domácim zvieraťom.  
 
Psi vo svojom organizme síce môžu mať aj niekoľko typov koronavírusov, napríklad psí respiračný koronavírus známy pod 
označením CRCoV. Nový typ koronavírusu COVID-19 však pre zvieratá nepredstavuje žiadnu reálnu zdravotnú hrozbu. A hoci sa 
nový typ koronavírusu na človeka preniesol pravdepodobne od zvieraťa, teraz sa šíri výhradne medzi ľuďmi.  
37. Aké sú testy na koronavírus? Aký je medzi nimi rozdiel?  
Testy sa podľa Juraja Kopáčka, vedeckého riaditeľa Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, dajú 
rozdeliť do troch skupín.  
 
Molekulárno-biologické techniky sú založené na detekcii vírusovej RNA (RT-PCR). Sú najcitlivejšie a zachytia vírus v tele pred 
prejavom príznakov ochorenia. Druhá skupina je založená na detekcii antigénov s využitím špecifických protilátok, ktoré sú 
namierené proti nim. Tieto testy môžu byť rýchlejšie, no citlivosť je menšia a fungujú až v štádiu klinických príznakov, keď je 
množstvo vírusu v tele vysoké. Treťou skupinou sú testy, ktoré stanovujú hladinu protilátok proti vírusu v krvi.  
 
Nevýhodou je, že ich tvorba nastupuje až niekoľko dní po infekcii a protilátky v tele pretrvávajú týždne až mesiace po odznení 
vírusu. Výsledky teda hovoria len o tom, že človek sa s vírusom stretol.  
38. Ktoré z dostupných testov používame my na Slovensku?  
 
Podľa Juraja Kopáčka slovenský Úrad verejného zdravotníctva ako aj pracovisko Slovenskej akadémie vied používajú test založený 
na RT-PCR, ktorý vyvinuli v špičkovom  
 
pracovisku vo Virologickom ústave Charité v Berlíne. Odporúča ho aj Svetová zdravotnícka organizácia.  
 
Vo svete sa široko používa. Jeho výhodou je, že je to „skladačka“. Jednotlivé komponenty testovacej súpravy je možné kombinovať 
od rôznych dodávateľov. Tento test sa vyznačuje vysokou mierou flexibility. Existujú však aj komerčné, ktoré sú rovnako spoľahlivé, 
no drahšie a viazané na jedného výrobcu.  
 
39. Testuje sa v zahraničí inak ako u nás?  
 
Metodika, ktorú používame pri testovaní nového koronavírusu na Slovensku, sa nelíši od tej, ktorá sa používa inde vo svete, 
upozorňuje Kopáček. Všade sa v princípe používajú spomínané tri skupiny testov. Sú založené na odlišných princípoch a ich 
použitie môže byť indikované pre inú skupinu pacientov – pre tých iba s miernymi príznakmi, klinicky chorých, respektíve pre 
pacientov už v rekonvalescencii.  
 
Ako dopĺňajú lekári z Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku, test RT-PCR sa používa na diagnostiku COVID-19 v ázijských 
krajinách, v USA a takmer v celej Európe. Odporúča ho aj Svetová zdravotnícka organizácia.  
 
Na Slovensku sa odoberajú vzorky najmä z dýchacích ciest (horných aj dolných) a z krvi. PCR test je možné urobiť aj zo vzoriek 
stolice, moču a sekrétu spojoviek. Kombinácia viacerých vzoriek zabezpečuje väčšiu presnosť diagnostiky a pomáha ďalšiemu 
výskumu vírusu.  
40. Ako testujú iné krajiny v porovnaní so Slovenskom? Napríklad ako sa testuje v Českej republike?  
Podľa Jitky Nováčkovej z tlačového oddelenia Ministerstva zdravotníctva Českej republiky sa laboratórna diagnostika opiera výlučne 
o testy RT-PCR, teda o priamy dôkaz nukleovej kyseliny SARS-CoV-2. Sérologické testy majú iba podpornú úlohu.  
 
Z dôvodu imunologického okna, v čase od príznakov ochorenia po nástup protilátkovej odpovede, sa musia doplniť testami RT-
PCR, tak ako to odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Pod dohľadom ministerstva zdravotníctva sa do testovania zapája 
čoraz viac laboratórií.  
 
Musia však spĺňať náročné požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, pričom musia zabezpečiť aj dostatočné technické a personálne 
vybavenie. Fungujú aj odberové miesta pre samoplatiteľov.  
41. Kto má na Slovensku pod palcom testovanie COVID-19?  
 
Úrad verejného zdravotníctva informuje, že vzorky pacientov s podozrením na ochorenie vyšetrujú okrem Národného referenčného 
centra pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave už aj niektoré jeho regionálne úrady (Banská Bystrica, Košice, 
Trenčín).  
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K posilneniu kapacity sa pridal aj Virologický ústav Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.  
Ober vzoriek by mal byť pritom zabezpečený pred každou nemocnicou, oznámil to v druhej polovici marca premiér Igor Matovič. 
Rovnako sa do testovania zapojili aj súkromné laboratóriá.  
 
Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva tak chcú lepšie zachytiť ohniská a eliminovať šírenie vírusu. Cielený stav 
je podľa premiéra otestovať tritisíc vzoriek denne. Doteraz najviac ľudí bolo otestovaných v piatok 3. apríla. Z celkového počtu 1889 
malo 21 pozitívny nález.  
42. Ako vyzerá testovanie na nový koronavírus?  
 
Ako vysvelil Kopáček, test RT-CRP má tri štádiá. Prvým je odber vzorky z hrdla či nosohltanu. Toto je dôležitý krok. Musí ho 
previesť odborne školený personál. Vzorka ide do laboratória, kde sa dôsledne zaeviduje a poputuje na analýzu. Tá pozostáva z 
dvoch krokov.  
 
Prvým je izolácia vírusovej RNA zo vzorky, druhým príprava RT-PCR zmesí a následná analýza pomocou prístroja RT-PCR. Celá 
dĺžka procesu sa pohybuje rádovo v hodinách (tri až päť); závisí od množstva vzoriek a technologického vybavenia. Testy založené 
na báze detekcie vírusových antigénov sú rýchlejšie (do hodiny), ale ich citlivosť je výrazne nižšia. V praxi to znamená, že nemusia 
zachytiť všetkých infikovaných ľudí.  
43. Kto hradí testovanie a ďalšiu zdravotnú starostlivosť o pacienta s koronavírusom?  
 
Laboratórnu diagnostiku hradí Úrad verejného zdravotníctva. Odber a prevoz biologického materiálu a ďalšiu zdravotnú 
starostlivosť, ktorá je poskytnutá poistencovi v súlade s platnou legislatívou, hradí zdravotná poisťovňa priamo jej poskytovateľovi 
(napríklad všeobecný lekár, infektologické pracoviská či zdravotnícke zariadenia, kde je pacient hospitalizovaný), informovala 
Všeobecná zdravotná poisťovňa.  
44. Kde sa môžeme dozvedieť všetky aktuálne a podstatné informácie o koronavíruse?  
 
Aktuálne informácie sú dostupné na stránke www.virus-korona.sk. Web spustilo 16. marca Národné centrum zdravotníckych 
informácií. Ako povedal Boris Chmel, hovorca Národného centra zdravotníckych informácií, okrem základných informácií o COVID-
19, preventívnych a protiepidemiologických opatreniach, stránka ponúka praktický prehľad o nariadeniach štátu, inštitúcií či lekárov. 
Národné centrum zdravotníckych informácií rozšírilo aj služby infolinky 0800 221 234. S call centrom spolupracujú dobrovoľne 
desiatky študentov lekárskych fakúlt, ktorí zvládajú komunikáciu aj v anglickom jazyku.  
 
45. Ako presne funguje OČR po novom? Aké zmeny prijala vláda kvôli uzatvorenia škôlok a škôl pre koronavírus?  
Po novom budú môcť rodičia čerpať ošetrovné za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení. Teda nie iba 
za desať dní. Umožňuje to schválená novela zákona o sociálnom poistení.  
 
Okrem tejto zmeny umožňuje aj čerpanie nemocenského a pomoc zamestnávateľom, aby nemuseli prepúšťať. Novelou zákona 
rezort práce navrhol, aby sa v prípadoch karantény a izolácie nariadenej kvôli nákaze z ochorenia COVID-19 umožnil vznik nároku 
zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od prvého dňa péenky.  
 
Zároveň v čase krízy súvisiacej s novým koronavírusom bude v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo 
izolácia, určená výška nemocenského na úrovni 55 percent denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa péenky.  
 
Taktiež sa umožní z dôvodu karantény alebo izolácie predĺžiť vyplácanie ošetrovného na celé "kritické" obdobie, ako aj na celé 
obdobie uzatvorenia zariadenia, a to v nasledujúcich prípadoch:  
- ak pôjde o starostlivosť o dieťa do 11 rokov alebo do dovŕšenia 18 rokov,  
 
- ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.  
Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa rozšíria možnosti čerpať ošetrovné pre člena rodiny aj na ďalšie prípady v 
dôsledku pandémie. Vyčlenilo sa totiž približne 300 až 400 miliónov eur mesačne na to, aby štát mohol pomôcť každému človeku, 
ktorý sa vinou koronavírusu ocitol doma.  
46. Kedy môže zamestnávateľ nechať doma zamestnanca aj so 60 percentami mzdy?  
Ak z vážnych prevádzkových dôvodov nemôže zamestnávateľ v určitom období prideľovať zamestnancom prácu, môže so 
zástupcami zamestnancov uzavrieť písomnú dohodu o vymedzení týchto dôvodov. Ako vysvetľuje advokát Lukáš Makara, na jej 
základe bude týmto zamestnancom patriť počas daného obdobia náhrada mzdy v dohodnutej sume, ale najmenej vo výške 60 
percent ich priemerného zárobku.  
 
Túto dohodu však zamestnávateľ nemôže uzavrieť priamo so zamestnancami a nemôže ju nahradiť ani svojím jednostranným 
rozhodnutím. Teda tí zamestnávatelia, ktorí na pracovisku zástupcov zamestnancov nemajú, spomínanú dohodu uzavrieť nemôžu a 
musia zamestnancom vyplácať náhradu mzdy vo výške ich priemerného zárobku.  
47. Kedy má zamestnanec nárok na gastrolístky?  
Mnohí zamestnanci naďalej chodia do práce alebo pracujú z domu. Advokát Lukáš Makara upozorňuje, že nárok na stravovacie 
poukážky má len ten, ktorý v rámci dňa vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Podmienkou tiež je, že mu zamestnávateľ 
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neposkytuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zariadení iného zamestnávateľa.  
 
Nárok sa teda viaže na výkon pracovnej činnosti a preto ho podľa advokáta má aj ten zamestnanec, ktorý vykonáva svoju prácu z 
domu, teda v režime  
 
„homeoffice“. „Nárok nemá jedine, ak prácu nevykonáva z dôvodu prekážky v práci. Napríklad vtedy, ak došlo k dočasnému 
zastaveniu výroby u zamestnávateľa,“ upozorňuje Makara.  
48. Kedy sa deti vrátia do školy? Zrušia sa školské prázdniny?  
Školy ostanú zatvorené až do odvolania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva kvôli mimoriadnym opatreniam. Ako povedal 
nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, bude robiť všetko pre to, aby sa školský rok štandardne ukončil. 
Rovnako ubezpečil učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo sa nebude považovať za problém a presunie sa do ďalšieho ročníka.  
 
Stránka ministerstva školstva ďalej informuje, že prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude 
vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posunú sa aj termíny 
zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.  
 
Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Písomné maturity sa v tomto školskom roku 
neuskutočnia, ústna časť by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby.  
 
49. Aké podniky už zatvorili kvôli koronavírusu na Slovensku?  
K pozastaveniu výroby pristúpili všetky štyri automobilky – Volkswagen, PSA, Jaguar Landrover aj Kia spolu s dodávateľmi. Na 
situáciu s nákazou COVID-19 však najtvrdšie doplatia reštaurácie, kaviarne a služby, ktoré sú zatvorené kvôli nariadeniam vlády. 
Celkovo je na Slovensku priamo ohrozených 15 660 firiem s ročným obratom 8,771 miliardy eur.  
 
Vzhľadom na výšku tržieb v jednotlivých sektoroch ekonomiky budú najväčšie škody evidovať firmy podnikajúce v doprave, 
cestovné kancelárie, hotely, pohostinstvá, ale aj herne či stávkové kancelárie. Takúto analýzu zverejnil FinStat. Aj v stavebníctve sú, 
podľa Pavla Kováčika prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, problémy s výpadkom pracovníkov.  
 
„Domáci cezpoľní pracovníci prišli o ubytovanie, lebo ubytovne sú zatvorené. Zahraniční pracovníci nedorazili kvôli zatvoreným 
hraniciam. Domáci pracovníci sú v karanténe alebo majú OČR. Aj subdodávatelia  
 
prerušili práce z rovnakých dôvodov. Problémom je aj prerušenie výroby domácich dodávateľov a spomalený prísun materiálov zo 
zahraničia pre reštriktívne opatrenia na hraniciach.“ Podľa Kováčika niektorí investori sami zastavili výstavbu.  
 
Iní, naopak, trvajú na dodržaní termínov a postupe výstavby.  
 
„Nakoniec – niektorí súkromní investori už začali prehodnocovať investície, zvažujú odklad či zrušenie. To všetko vedie k tomu, že v 
stavebníctve sa až na niektoré výnimky nepracuje.“ Problémy začal koronavírus spôsobovať aj pri výstavbe diaľnic.  
50. Aké dosahy na ekonomiku Slovenska bude mať zatvorenie firiem?  
Zatvorenie firiem pre hrozbu nákazy je ručnou brzdou našej ekonomiky. Spolu s týmto krokom sa totiž spúšťa obrovský kolotoč, na 
konci ktorého sa môžu ocitnúť v existenčných problémoch samotné firmy a ich zamestnanci. V prípade čierneho scenáru NBS 
hovorí o strate 130-tisíc zamestnaneckých pozícii.  
 
Na Slovensku budú jedným z najhoršie postihnutých sektorov služby. „Ide o stredné, malé podniky, a aj o živnostníkov pôsobiacich 
v množstve odvetví. Hovoríme o stavbároch, kaderníctvach, obchodných prevádzkach v centrách, remeselníkoch a tak ďalej,“ 
uviedol pre HN šéf Asociácie malých a stredných podnikateľov Vladimír Sirotka.  
 
Rovnako však výpadky služieb evidujú aj veľké fabriky, ktoré zostali z bezpečnostných dôvodov a poklesu dopytu zatvorené.  
 
51. Aké sú scenáre pre recesiu na Slovensku?  
Podľa najnovšieho odhadu Národnej banky Slovenska, do ktorého nezahrnula opatrenia vlád a centrálnych bánk na zmiernenie 
krízy, by ekonomika mala padnúť v najhoršom prípade až o desať percent. Všetko závisí od toho, kedy pandémia odznie.  
 
Najpravdepodobnejší sa momentálne javí pokles HDP o 4,5 percenta. „Sú to všetko veľmi škaredé čísla. Vidíme však svetlo na 
konci tunela. Slovenská ekonomika to zvládne aj napriek modrinám a škrabancom. Dôležité je, že toto krízové obdobie je dočasné, 
a tak ako razantne prišlo, tak rázne by malo byť aj naše zotavenie sa,“ uviedol guvernér NBS Peter Kažimír.  
52. Aký bude deficit Slovenska?  
Hrozí, že deficit sa zvýši až na šesť percent HDP, čo zodpovedá 5,2 miliardy eur. Najoptimistickejšia prognóza hovorí o dvoch 
percentách ročného výkonu ekonomiky. Vyčíslila to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá bude tento odhad priebežne 
aktualizovať.  
 
Rada uvádza, že celkové dôsledky krízy budú závisieť od veľkosti šoku, ktorý utrpí slovenská ekonomika, a od toho, ako dlho budú 
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trvať prísne opatrenia nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Nová vláda tak bude musieť zakročiť nielen, aby zastavila nákazu a 
reštartovala ekonomiku,  
 
ale  
 
aj aby vyrovnala hospodárenie štátu.  
 
53. Ktoré sektory ekonomiky sú najohrozenejšie?  
V neistých časoch sú ľudia obozretnejší a prísnejšie strážia svoje financie. Drahšie nákupy, napríklad domácich spotrebičov alebo 
auta radšej odložia na neskôr. Keď sa časy zlepšia, tak si tieto tovary doprajú.  
 
To však neplatí pre služby. Nikto nepôjde do reštaurácie alebo ku kaderníkovi päťkrát za deň len preto, že počas pandémie tieto 
možnosti nevyužíval. Preto ju najviac pocíti sektor služieb na čele s turizmom, dopravou, zábavou a podobne.  
 
„Tržby, ktoré sa nezrealizujú v službách, sú v zásade stratené naveky,“ poznamenal analytik Tatra banky Tibor Lörincz. Do kritickej 
situácie sa dostanú aj živnostníci, malé a stredné firmy, ktoré nemajú vytvorenú finančnú rezervu na horšie časy. Preto mnoho krajín 
smeruje pomoc práve k nim.  
54. Aké opatrenia prijala v súvislosti s koronavírusom ECB a aké Európska komisia?  
Európska centrálna banka počas pravidelného zasadnutia 12. marca oznámila nákup dlhopisov v objeme 120 miliárd eur, upravila 
podmienky pôžičiek, neznížila však depozitnú sadzbu, ktorú ponechala na úrovni -0,50 percenta. Akciovým a dlhopisovým trhom to 
však nepomohlo, a tak šéfka banky Christine Lagardová oznámila nákup štátnych aj korporátnych dlhopisov v objeme 750 miliárd 
eur.  
Vďaka tomu majú poklesnúť jednotlivým štátom náklady na obsluhu dlhu, rovnako môže ECB vykupovať aj dlhopisy korporácií. 
Niekoľko dní po tomto oznámení však vrchný limit zrušila úplne a bondy tak môže vykupovať bez obmedzení.  
 
Európska komisia zase v boji proti šíreniu vírusu rozhodla o zatvorení vonkajšej hranice Európskej únie a chce vytvoriť investičný 
fond vo výške 37 miliárd eur. Prostriedky z neho poputujú do zdravotníckych systémov jednotlivých krajín, k malým a stredným 
podnikom, či na podporu trhu práce.  
 
55. Čo znamená, že sa uvoľnili pravidlá stability a rastu?  
Európska komisia navrhla aktiváciu klauzuly na pozastavenie platnosti rozpočtových pravidiel. Členské štáty tak nebudú musieť pri 
boji s koronavírusom plniť fiškálne ciele. Pakt stability a rastu zaväzuje členské krajiny udržiavať štátny dlh pod hranicou 60 percent 
HDP alebo ho znižovať.  
 
Rozpočtové deficity zároveň nesmú prekročiť tri percentá ročného HDP. Fiškálne pravidlá povoľujú aktiváciu klauzuly v časoch 
zhoršenej hospodárskej situácie na úrovni Únie alebo eurozóny. Kríza spôsobená šírením ochorenia COVID-19 podľa eurokomisie 
aj členských štátov túto podmienku spĺňa.  
 
V praxi to bude znamenať to, že prostriedky vynaložené na boj proti koronavírusu sa nebudú započítavať do štrukturálneho. deficitu 
a nebudú „nafukovať“ verejný dlh.  
 
56. Oznámili nejaké firmy už definitívny koniec? Kam sa môže dostať nezamestnanosť Slovenska?  
Najprísnejšie opatrenia vlády, ktoré zavreli väčšinu prevádzok, platia od 16. marca tohto roka. Niektoré podniky na ne však 
zareagovali okamžite. A to prepúšťaním. Zamestnancov ubudlo napríklad v hoteloch a reštauráciách. Tie svorne žiadali o pomoc 
vládu.„Pri aktuálnej situácii nedokážeme prežiť s počtom zamestnancov, ktorých máme,“ uviedol Andrej Čechuty, riaditeľ košického 
Hotela Maraton.  
 
Národná banka Slovenska prišla s dramatickým odhadom. Podľa najhoršieho scenára by zamestnanosť v našej krajine poklesla o 
viac ako tri percentá. Horšie sme na tom boli len počas finančnej krízy v roku 2009, kedy sme stratili vyše päť percent pracovných 
miest.  
 
Rovnako však situácia zasiahla aj veľkých zamestnávateľov. Prepustenie viac ako 900 zamestnancov z celkového počtu 1170 
oznámila spoločnosť DECODOM. Hromadné prepúšťanie oznámila aj spoločnosť Podpolianske strojárne PPS Group v Detve.  
57. Čo môžu robiť firmy/ľudia, ktorí nezvládajú platiť úvery? Budú automaticky v registri neplatičov?  
Časť dlžníkov na Slovensku si bude môcť odložiť splátky z úverov o deväť mesiacov. Dohodli sa na tom zástupcovia bankového 
sektora a vlády. Nateraz sa odklad týka iba takzvaných splátkových úverov, teda pôžičiek na bývanie či spotrebu.  
 
Inštitút budú smieť využiť domácnosti či malé a stredné podniky. Teda firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 250 ľudí a majú ročný 
obrat do 50 miliónov eur. O ďalších podporných opatreniach, tentoraz pre najväčšie spoločnosti, sa podľa ministra financií Eduarda 
Hegera diskutuje. Tretí balík opatrení na boj s pandémiou by podľa neho mohol byť predstavený v priebehu najbližších dní.  
A ako bude mechanizmus fungovať? Dlh sa splatí v pôvodnej výške, ale pomalšie, prípadne neskôr. Rovnaký odklad riešia aj iné 
krajiny Európy. Takýto návrh, presnejšie polročný odklad prešiel aj v Českej republike.  
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58. Aké dosahy bude mať koronavírus na trh nehnuteľností? Oplatí sa teraz predávať/kupovať nehnuteľnosť?  
Vírus spôsobil ochladenie na realitnom trhu. Makléri hlásia výrazné zníženie záujmu o kúpu nehnuteľností. Ľudia momentálne 
odkladajú dôležité rozhodnutia na neskôr a v neistých časoch sa nechcú zadlžovať.  
 
Experti sa však zhodujú, že ani pokles dopytu nemusí v najbližších týždňoch spôsobiť výrazné zníženie cien. K zlacňovaniu by 
mohlo dôjsť, ak by pandémia trvala dlhšie obdobie.  
Ak by však došlo k rastu nezamestnanosti a znižovaniu kúpyschopnosti, ceny by klesali. Zatiaľ však ani developeri nemajú dôvod 
pristúpiť k cenovým výpredajom. „Radšej situáciu prečkajú, keďže vedia, že majú v rukách nedostatkový statok," povedal analytik 
Bencont Investments Rudolf Bruchánik.  
59. Čo hrozí svetovej ekonomike?  
Pred vypuknutím pandémie bolo svetové hospodárstvo v dobrom stave. Globálny rast sa držal okolo troch percent ročne. Je jasné, 
že toto tempo sa v tomto roku udržať nepodarí. Mnoho krajín sa prepadne do hospodárskej recesie.  
 
Banka Goldman Sachs napríklad očakáva, že rast USA spadne v druhom štvrťroku medzikvartálne o celých 30 percent. Z USA sa 
stalo nové epicentrum nákazy, takže dosahy na ekonomku sú ešte otázne.  
 
Čína sa už z najhoršieho otriasla a ak by sa to podarilo aj ostatným krajinám, hospodársky útlm by nemusel byť až taký drastický. 
Recesii, rastu miery nezamestnanosti a zadlženia v pomere k HDP sa však zrejme žiadny štát nevyhne. Jedným z mála pozitív 
bude pokles cien ropy, a tým aj lacnejšie tankovanie na pumpách.  
60. Ako pomáhajú podnikateľom európske krajiny?  
Nemecká vláda vycˇlení na financovanie sociálnych výdavkov a na pomoc živnostníkom 156 miliárd eur. Dˇalších 822 miliárd eur sa 
vycˇlenilo v rámci Fondu hospodárskej stabilizácie a verejnej rozvojovej banky KfW pre malé a stredné podniky.  
 
Viedenˇ vycˇlenila 38 miliárd eur. Štyri miliardy majú vyriešitˇ problémy v zdravotníctve, financovanie strát podnikatelˇov, rodín a 
mikropodnikov. Dˇalších 17 miliárd je urcˇených pre exportné firmy, sedem miliárd na úverové záruky a 10 miliárd na odklad daní.  
 
Madrid pripravil záchranu vo výške 25 miliónov eur. Najzranitelˇnejší sektor – zdravotníctvo dostane 3,8 miliardy eur. Zvyšok by mal 
poputovať na podporu zamestnancov v karanténe, ale tiež malým a stredným podnikateľom.  
Cˇeská vláda oznámila, že na mzdy zamestnancov, ktorí sú v karanténe, ale aj pre tých, ktorí pre vírus vôbec nepracujú, vycˇlení sto 
miliárd korún, cˇo je asi 3,7 miliardy eur. Okrem toho prislˇúbila 900 miliárd korún, teda viac ako 33 miliárd eur.  
 
Varšava plánuje investovatˇ do zdravotníctva 14,5 miliardy eur. Do sumy sa zapocˇítava dotácia na mzdy pre zamestnancov a 
malých podnikatelˇov, ale tiež príspevky pre rodicˇov z dôvodu zatvorenia škôl. Dˇalších 16,5 miliardy eur by mali tvoritˇ úvery pre 
podnikatelˇov.  
 
V Maďarsku budú stimuly do zdravotníctva predstavovatˇ 70 miliónov eur. Už pred tým vláda zaviedla opatrenia, ktorými sa snaží 
zmiernitˇ danˇové zatˇaženie. V krajine sa budú rušitˇ sociálne odvody v najviac postihnutých oblastiach, malé a stredné podniky 
zaplatia dane až po kríze.  
 
Vláda v Ríme prijala balík vo výške 25 miliárd eur. Cˇastˇ z objemu poputuje do zdravotníctva, ale tiež na opatrenia, ktoré majú 
zachovatˇ pracovné miesta a ochránitˇ podnikatelˇov. Až 350 miliárd eur, cˇo je pätina z výkonu ekonomiky, bude urcˇených na 
úvery.  
 
61. Koľko na pomoc zatiaľ vyčlenila slovenská vláda?  
Miliardu eur mesačne na podporu menších podnikateľov, ďalších 500 miliónov má isť na bankové záruky pre podnikateľov. Doteraz 
absentuje cielená pomoc pre veľké fabriky.  
 
62.  
 
Aké predajne môžu byť aktuálne otvorené?  
Predajne potravín  
Drogérie a lekárne  
Trafiky  
predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie  
 
prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením  
prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a  
 
leasingových služieb  
prevádzky telekomunikačných operátorov  
prevádzky internetových obchodov (eshop) a donáškvých služieb  
práčovne a čistiarne odevov  
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čerpacie stanice  
pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória  
autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,  
služby STK a EK  
servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky  
taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru  
advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a 
prekladatelia,  
prevádzky kľúčových služieb  
zberné dvory  
predajne metrového textilu a galantérie  
predajne a servisy bicyklov  
prevádzky záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2  
prevádzky stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu  
železiarstva, predajne farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2  
63. Aké pravidlá platia pre predajne?  
Mimo veterinárov a lekární budú všetky predajne v nedeľu zatvorené. Rovnako sa zaviedol limit na počet zákazníkov v predajni. Na 
25 metrov štvorcových predajnej plochy môže byť len jeden zákazník. Prevádzky musia zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo 
jednorázové rukavice pri vstupe. V radách pri pokladniciach musí byť zabezpečený odstup 25 metrov.  
64. Aké ďalšie sú ďalšie opatrenia, ktoré má realizovať vláda a samosprávy?  
V parlamente prešiel zákon o lokalizačných službách, v rámci ktorého bude môcť štát lokalizovať nakazených koronavírusom aj 
tých, ktorí sa s danou osobou stretli. Samosprávy zas musia zriadiť telefónne linky na donášku jedla či inej pomoci pre starších a 
tých, ktorí nemôžu chodiť von.  
 
65. Aké opatrenia vláda prijala pre podnikateľov, ktorí musia mať povinne zatvorené prevádzky?  
 
Štát preplatí 80 percent platu zamestnancov v povinne uzavretých firmách. Ide o zamestnávateľov a SZČO, ktorí museli prerušiť či 
obmedziť prevádzku, ktorí prerušili alebo obmedzili prevádzku pre ochranu zdravia zamestnancov, pre výpadky odbytu, zákaziek, 
subdodávok či nedostatok zamestnancov pre karanténu.  
 
Príspevok ide na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, časti celkovej ceny 
práce zamestnanca, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu aspoň na jeden týždenný pracovný čas a tiež na úhradu minimálnych 
odvodov SZČO.  
 
Príspevok sa poskytne každý mesiac počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu či výnimočnej situácie. Príspevky pre 
živnostníkov a zamestnancov budú podľa konkrétnej miery poklesu tržieb danej firmy. Okrem toho ministerstvo hospodárstva 
avizovalo aj preplácanie časti nájmu pre prevádzky, ktoré musia byť povinne zatvorené.  
66. Ako sa budú odkladať odvody?  
Vláda umožní odklad platby odvodov za zamestnávateľa, ak mu klesnú tržby o viac ako 40 percent. Takže s tým, žeby sa podniky 
odbremenili o odvody, sa nepočíta. V schválenej novele zákona sa odložili odvody, ktoré platí zamestnávateľ sám, nie tie, ktoré platí 
za zamestnanca za mesiac marec s tým, že vláda môže predĺžiť odklad aj na iné mesiace ako len marec.  
 
67. Bankové záruky  
Vláda poskytne bankové záruky 500 miliónov eur mesačne, aby banky refinancovali podniky výhodnejšie. Ministerstvo financií 
urobilo so spoločnosťou Slovak Investment Holding schému záruk a úrokových dotácií. Z europeňazí pôjde 38 miliónov eur, čo bude 
záruka za úvery komerčných bánk.  
 
Podpora je určená živnostníkom, malým a stredným podnikom. Pôjde o maximálne štvorročné úvery s 12-mesačným odkladom 
splátok istiny aj úroku. Úroková dotácia bude do štyroch percent, úroky bude znášať Holding. Ak firma udrží zamestnanosť, môže 
mať úver nízko- až bezúročne.  
 
68. Odklad preddavkov a zápočet strát  
Odklad platenia preddavkov dane z príjmu sa od apríla 2020 umožní všetkým podnikateľom, ktorým v danom mesiaci klesnú tržby, 
príjem či obrat o vyše 40 percent oproti rovnakému mesiacu 2019. Súčasne musia poslať o tom Finančnej správe čestné 
vyhlásenie.  
 
Podnikateľom sa umožní aj započítať si dosiaľ neuplatnené straty od roku 2014. Môžu to urobiť aj tí, ktorí podali priznanie kvôli 
hospodárskemu roku napríklad už v januári – vo februári 2020 si môžu cez dodatočné priznanie túto stratu douplatňovať.  
 
69. Ako bude vyzerať odklad úverov pre domácnosti a firmy?  
Odklad splátok úverov má byť pre občanov a malé firmy na deväť mesiacov. Občania môžu požiadať banky o odklad na túto dobu. 
Žiadosti sa budú vybavovať elektronicky. „Ľudia sa nestanú neplatičmi. Nebudú mať záznam v registri dlžníkov,“ povedal Heger.  
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O takzvané splátkové moratórium budú môcť požiadať aj samostatne zárobkovo činné osoby a malé a stredné firmy, ak nemali 
záznam ako neplatiči v posledných 30 dňoch.  
Splátky, ktoré mali prebehnúť počas deväťmesačného moratória, si budú môcť spotrebitelia presunúť na záver splátkového 
kalendára.  
Ak by mal napríklad úver končiť v roku 2025, deväť mesačných splátok bude splatných až vtedy. Ak by sa spotrebiteľ rozhodol 
dodržať konečný termín, môže si splátky navýšiť tak, aby bol termín zachovaný. Možná je aj kombinácia týchto dvoch spôsobov. 
Banky budú klientom ponúkať návrhy a klienti si ich budú môcť upraviť podľa potreby.  
Úroky sa budú účtovať aj počas odkladu splátok vo výške, v akej boli dohodnuté pri podpisovaní zmluvy. Pri lízingoch je odklad tri 
mesiace a následne o ďalšie tri, takže dokopy o pol roka.  
 
Vláda a banky sa ďalej dohodli na zvýšení limitu na bezkontaktné platby zo súčasných 20 na 50 eur.  
 
70. Aké obmedzenia budú platné počas Veľkej noci?  
ZAKAZUJE SA:  
 
1. Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti  
 
2. Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek  
 
VÝNIMKY SA VZŤAHUJÚ NA:  
 
1. Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti  
 
2. Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá v rámci 
jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc  
 
3. Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc  
 
4. Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc  
 
5. Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo 
forme jednej ďalšej osoby  
 
6. Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc  
 
7. Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby  
 
8. Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci 
územia Bratislavy a Košíc 
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CHLIEB SA VRACIA KU KOREŇOM  
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Pandémia koronavírusu spôsobila, že sa spotrebitelia začali zásobovať potravinami. Medzi najžiadanejšie položky sa dostala múka i 
pečivo. Vzrastajúci dopyt po každodennom chlebe a rožkoch producenti dokážu pokryť, avšak aj oni apelujú na bezpečnosť pri 
nákupe. Pečivo sa totiž ani v čase šírenia ochorenia nemusí baliť.  
 
Na Slovensku funguje 500 pekární, ktoré spoločne každý deň upečú približne dva milióny rožkov. Slovenskí spotrebitelia po pečive 
siahajú pravidelne, čo potvrdzujú údaje Spotrebiteľského panelu GfK. -Aspoň jedenkrát si v minulom roku pečivo zakúpili všetky 
slovenské domácnosti. V priemere si ho zakúpili 170-krát, teda približne každé dva dni," uvádza Lucia Pientková, konzultantka 
spoločnosti. Keď sa na Slovensku potvrdil výskyt ochorenia Covid-19, spotrebitelia sa začali zásobovať potravinami, pričom sa 
zákonite zvýšil dopyt aj po pekárenských výrobkoch. -V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov nakazených koronavírusom v našej 
krajine evidujú pekári,  
 
Kapacity sú postačujúce  
 
V celom pekárenskom sektore pracuje 12-tisíc ľudí a výroba čerstvého pečiva by sa mohla v prípade potreby zvýšiť na dvojnásobok. 
Vychádza to zo štatistík slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich spoločností využívané len na 51 %. 
Podľa posledných údajov sa v roku 2018 na Slovensku vyrobilo 146 800 ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom kapacita 
pekární je aktuálne 288 100 ton. Na posilnenie výroby by však bolo podľa slov Tatiany Lopúchovej potrebné prijať stovky 
zamestnancov a 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 losti posledných týždňov nám naznačujú, ako rýchlo dokážu 
medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie," uvádza. V spojitosti so šírením vírusu sa objavovali informácie o povinosti 
baliť pečivo z dôvodu možnej nákazy. Štátna veterinárna a potravinová správa a Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 
sa však zhodli, že nebalené pečivo nepredstavuje hrozbu pre spotrebiteľov, a preto sa nemusí baliť. Jedným z dôvodov je aj to, že 
výrobcovia na to nemajú ani prispôsobené výrobné linky či technológie a 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," ozrejmuje 
Tatiana Lopúchová. Predaj nebalených potravín je aj v takejto situácii stále možný, no s predpísanými hygienickými opatreniami. 
Zákazníci musia mať k dispozícii pomôcky, ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky. Výrobcovia však zaznamenali prechod 
spotrebiteľov na balené pečivo. -Aktuálne prevláda predaj nebaleného pečiva a chleba, no predaj baleného pečiva každoročne 
stúpa. Situácia okolo koronavírusu v posledných dňoch spôsobila u zákazníkov výrazné preferovanie baleného pekárenského 
sortimentu," tvrdí Vladislav Baričák, manažér pekárenskej divízie Penam Slovakia.  
 
Čerstvé i dopečené  
 
Na pečivo minula za celý uplynulý rok jedna domácnosť v priemere 315 eur. -Na pečivo celkovo najviac míňajú domácnosti na 
strednom Slovensku. Nadpriemerné výdavky majú hlavne rodiny s tínedžermi a rodiny s tromi a viac dospelými členmi bez 
prítomnosti detí," uvádza Lucia Pientková. Pečivo je preto nenahraditeľnou komoditou na trhu a jednou z hlavných motivácií na 
každodenný nákup. Pri otázke, či je medzi spotrebiteľmi viac preferované čerstvo upečené alebo dopekané pečivo, sa miska váh 
prikláňa viac k čerstvo upečenému. -Podľa našich dostupných zdrojov, čísel zo štatistického úradu, ale aj znalostí trhu, približne 60 
percent zákazníkov na Slovensku preferuje čerstvé alebo balené pekárenské výrobky a asi 40 percent zákazníkov preferuje 
dopekané pečivo. Náš odhad vyplýva z pomeru predaja  
 
... /... týchto výrobkov na trhu," hovorí Vladislav Baričák. Keďže dopekané pečivo zaručuje jeho stopercentnú dostupnosť pre 
zákazníkov a stálu kvalitu počas celého dňa, preto dopyt po ňom rastie. -Môžeme potvrdiť, že tento narastajúci záujem priamo 
súvisí aj so zvýšením povedomia o dopekanom pečive ako takom a rastúcej informovanosti, že skladovanie pečiva mrazením je 
jedným z najlepších spôsobov, ako ho udržať dlhodobo zakonzervované pri minimálnej strate cenných vitamínov, minerálov a živín," 
vysvetľuje výkonný riaditeľ spoločnosti Minit Slovakia Ladislav Ambrovics.  
Široká ponuka dopekaného pečiva dáva predajcom možnosť vyskladať optimálnu ponuku pre zákazníkov a flexibilne reagovať 
počas dňa na ich požiadavky.  
 
Nároky zákazníkov stúpajú  
 
Spotrebitelia sa čoraz častejšie a intenzívnejšie zaoberajú, aké potraviny si kladú do košíkov. -V poslednej dobe sme svedkami 
toho, že si zákazníci oveľa viac všímajú to, čo nakupujú, preto si myslím, že časť zákazníkov odlišuje pečivo, ktoré bolo dopečené v 
obchode," tvrdí Vladislav Baričák a dodáva, že rastie aj počet zákazníkov, ktorí sú ochotní si priplatiť za prémiové pečivo. -Sú to 
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zväčša výrobky s vyššou pridanou hodnotou, remeselným spracovaním, a teda ručne vyrábané pekárske výrobky. Stúpajúcim 
trendom pri jemnom pečive je použitie kvalitnej náplne s vysokým obsahom ovocia, ale aj samotnej náplne v mnohých výrobkoch," 
dopľňa.  
Aj ďalšie smerovania ovplyvňujú segment pečiva. -Za aktuálne trendy považujeme rustikálne pečivo so znakmi až ručného 
spracovania. Obľúbenými sú preto nepravidelné tvary pri chlebíkoch, rustikálna kôrka pri bagetách a celkovo hutnejšia striedka," 
dopľňa Ladislav Ambrovics. Nechýba ani trend zdravého životného štýlu, ktorý nahráva pekárenským výrobkom bez obsahu 
prídavných látok, so zníženým obsahom sacharidov, či zvýšeným podielom bielkovín. Dôležitú úlohu hrá aj kvások a výrobky z 
neho, vegánske i bio výrobky, ako aj bezlaktózové a bezlepkové pečivo. -Aktuálne sú veľmi žiadané chleby vyrobené z 
jednoduchých základných surovín OE len múka, voda, soľ, s použitím kvásku a pripravené naozaj tradičnou technológiou, kde 
vieme zabezpečiť až trinásťhodinové dlhé zrenie cesta," prezrádza Vladislav Baričák.  
Aj keď je nákup pečiva a pekárenských výrobkov samozrejmosťou, aj tu výrobcovia odporúčajú podporu predaja. -Dôležité je 
samotné vystavenie pečiva, pretože je dokázané, že správne osvetlenie regálov s pekárskymi výrobkami ma veľký vplyv na 
predajnosť. V neposlednom rade veľmi preferujeme, keď s nami náš partner komunikuje ohľadne POS materiálov, teda letáčikov či 
wobblerov," uvádza Vladislav Baričák. Okrem úlohy predajcu pomôcť zákazníkovi pri orientácii k produktom vidí Ladislav Ambrovics 
priestor aj pri ich označovaní logom výrobcu. -Logo výrobcu je pre nás zárukou kvality, ktorú si získal na základe svojho 
zodpovedného prístupu k podnikaniu a k svojej profesii. V súčasnosti je viacero možností na promo od brandingu regálov, 
zvýraznení cenoviek, identifikácie výrobcu cez ekologický obal. Dôležité je, vyvarovať sa iba slovíčka, -nedá sa"," uzatvára.  
 
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 dohromady pre všetky mlyny na Slovensku," uviedla v polovici 
marca Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
 
na rožky. 47 eur priemerné ročné výdavky domácností -Dopyt po pečive rastie." V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov 
nakazených koronavírusom evidujeme prudší nárast dopytu po výrobkoch. Len pekári hlásia 40 až 50-percentný nárast. Tatiana 
Lopúchová, predsedníčka, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Rastie záujem o remeselne spracované pečivo.  
 
-Vonia až do záverečnej." Dopekané a čerstvé pečivo v regáloch je pre bežného spotrebiteľa ťažko rozoznať. Rozdiel nie je ani v 
zložení. Čím je možné ich rozlíšiť, je ich čerstvosť a vôňa, pretože dopekané pečivo sa dopľňa do regálov priebežne počas dňa, a 
preto si môžete aj pár minút pred záverečnou dopriať čerstvo vypečené teplé, chrumkavé pečivo, ktoré láka svojou vôňou. Ladislav 
Ambrovics, výkonný riaditeľ, Minit Slovakia 
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Produkcia potravín na Slovensku funguje, žiadny potravinársky závod sa nezatvoril. Chýbajú však pracovníci, ochranné prostriedky 

a dezinfekcia. Podniky hľadajú cesty, ako vyrábať a existovať v čase krízy, a vyzerá to tak, že sa im darí.  
 
Pekári chcú cenové moratórium  
Pekárne a mlyny pre neustály dopyt nemožno zastaviť. Musia však nájsť nové spôsoby, ako pokračovať v produkcii. „Vláde sme 
prisľúbili, že obyvateľov nenecháme bez pekárenských či mlynárskych produktov. V prípade krízy zabezpečíme hotline pre rozvoz a 
priamy predaj základných pekárenských výrobkov ako chlieb a rožky priamo z auta na vybraných miestach v mestách a dedinách za 
vopred určených podmienok,“ hovorí predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
 
Zväz sa začal pripravovať na krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností predpokladá, že ak ochorie veľa zamestnancov, 
pekárne budú potrebovať približne tritisíc ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč Slovenskom.  
 
Firmy musia prednostne chrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar do predajní a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy. 
„Dôležité je ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky nevyrobia, ani sa nedostanú k zákazníkom,“ 
podotýka T. Lopúchová. Upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok. Vládu požiadali o pomoc s dodávkami 
respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie.  
 
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa súčasná 
situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov, ale i 
výrobcov,“ dodáva predsedníčka zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
 
Dištančný režim v Taurise a Rybe  
V čase karantény sa spotrebitelia zásobujú najmä trvanlivými potravinami. Pocítil to aj jeden z najväčších producentov mäsa a 
mäsových výrobkov Tauris, ako aj Ryba Košice, ktoré patria pod holding Eco-Investment. Dopyt po ich výrobkoch stúpa a do 
ponuky ich zaraďujú aj internetové obchody. Oba podniky majú plné ruky práce, no pre hrozbu nákazy novým koronavírusom museli 
prijať niekoľko opatrení.  
 
Tauris Group vníma situáciu veľmi citlivo. „Uvedomujeme si zodpovednosť za plynulé zásobovanie Slovenska práve v týchto 
časoch. Ale zároveň aj riziko pre svojich pracovníkov a ich zdravie. Zamestnávame viac ako 1 600 ľudí, preto zaistenie ich 
bezpečnosti a bezpečnosti výroby je v tomto období kľúčové,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ Taurisu Richard Duda.  
 
Najväčší dopyt v súčasnosti zaznamenali po výsekovom hovädzom a bravčovom mäse a po trvanlivých suchých salámach, slanine 
a klobásach. Každodennou súčasťou výroby sú ochranné odevy s rúškami, hygienické slučky pred vstupom do výrobnej časti či 
dezinfekcia rúk a rukavíc. Skupina uvádza, že nedostatkom dezinfekcie zatiaľ netrpí.  
 
Okrem rozšírenia hygienických opatrení vedenie spoločnosti prijalo zásadné kroky s cieľom vylúčiť riziko prerušenia výroby v 
niektorom zo závodov. „Od marca pracujú výroby v závodoch Tauris a Ryba Košice v dištančných režimoch. Sú rozdelené na tri 
plne funkčné pracovné celky, ktoré sa vzájomne nestretnú. V prípade karantény jedného z nich sa nenaruší celkový chod a 
funkčnosť jednotlivých divízií,“ vysvetľuje R. Duda.  
 
Kvôli ochrane nakupujúcich skupina prijala opatrenia aj vo svojich mäsiarstvach, ktoré sa nachádzajú v sieťach potravín. „Mäso a 
mäsové výrobky si zákazníci môžu objednať telefonicky v daných prevádzkach. Zvolená predajňa im tovar dopredu nachystá a 
nemusia tak čakať v radoch, kde je väčšia koncentrácia ľudí. Podobnú službu máme aj v predajni s rybacími lahôdkami Rybabistro. 
Pripravujeme spustenie e-shopu pre konečného zákazníka, ktorý doteraz fungoval iba pre právnické osoby,“ uzatvára riaditeľ Tauris 
Group.  
 
Požičaní pracovníci u Lunterovcov  
Banskobystrický Lunter sa ocitol v dileme. Na jednej strane sa zvýšil dopyt po rastlinných potravinách, ako je tofu a rastlinné 
nátierky, na čo museli rýchlo zareagovať zvýšením výroby. Na druhej strane karanténa zo dňa na deň znížila počet zamestnancov o 
štvrtinu, pretože rodičia museli zostať doma s deťmi, ktorým zavreli školy. „O to viac sa ukázala súdržnosť a tímovosť všetkých 
našich ľudí, keďže prvé tri týždne pomáhal vo výrobe každý, kto mohol – od majiteľov cez top manažment až po zamestnancov 
administratívy,“ hovorí generálny riaditeľ Juraj Lunter.  
 
Nedostatok pracovnej sily sa snažia dopĺňať prostredníctvom „požičiavania“ zamestnancov zo zatvorených hotelov a reštaurácií. 
Vďaka tomu sa im podarilo rýchlo získať takmer tridsať kvalifikovaných a skúsených ľudí. Aktuálne by však potrebovali doplniť 
výrobu o ďalšie tri desiatky zamestnancov. Na požiadavky trhu zareagovali aj zavedením trojzmennej prevádzky.  
 
Firma hlási aj pozitívne správy. Počas tohto náročného obdobia sa im podarilo úspešne zaviesť významné technologické inovácie 
vo výrobe. Testovanie v praxi do určitej miery spomaľovalo výrobu, no podľa J. Luntera všetko dopadlo na výbornú.  
 
Na aktuálnu situáciu sa firma pripravovala v predstihu na základe správ, ktoré prichádzali zo zahraničia. Už vo februári zháňali rúška 
a dezinfekciu a zamestnancom merali teplotu ešte pred vydaním príkazu. Obmedzili počet návštev, pripravili internú smernicu, 
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preškolili ľudí, ako sa správať a čo robiť, ak prídu do styku s nakazenými osobami mimo pracoviska.  
 
Ukazuje sa, že lokálnosť ako jedna z kľúčových hodnôt je devíza v časoch, keď sa svet uzatvára.  
Zároveň rozšírili povinný home office pre zamestnancov, ktorí môžu pracovať z domu, a pre pracovníkov patriacich k rizikovejšej 
skupine ľudí, ktorých by mohol koronavírus ohroziť. Výrazne obmedzili počet ľudí v spoločných priestoroch, zvýšili rozstupy medzi 
pracoviskami a zamestnancami. Technologicky vylepšili napríklad meranie teploty na diaľku automatom a investovali do ozonizátora 
ovzdušia.  
 
Dopyt po nátierkach a tofu narástol takmer vo všetkých osemnástich krajinách, v ktorých Lunterovci aktuálne pôsobia. V marci 
zaznamenali 38-percentný medziročný nárast výroby aj predaja výrobkov. Podľa J. Luntera je to dôsledok celoročnej stratégie, pod 
tieto čísla sa však podpísal aj nárast výroby a dopytu v čase krízy.  
 
„Vzhľadom na výrazne zvýšený dopyt po našich výrobkoch sme sa rozhodli urýchliť uvedenie novej produktovej línie na trh,“ dopĺňa 
generálny riaditeľ.  
 
Kofola rozdáva  
Pre Kofolu je aktuálne primárnou úlohou zaistiť bezpečnosť zamestnancov, udržať výrobu a minimalizovať negatívne dôsledky 
vzniknutej situácie na hospodárenie firmy. „Ukazuje sa, že lokálnosť ako jedna z kľúčových hodnôt je veľmi výhodná devíza v 
časoch, keď sa svet uzatvára. Priebežne reagujeme na situáciu v jednotlivých krajinách, analyzujeme dôsledky a pripravujeme sa 
na možné scenáre budúceho vývoja,“ hovorí group affairs manažérka Jarka Musilová.  
 
Interne si Kofola od začiatku nastavila striktné pravidlá fungovania, ktoré postupne ešte sprísňovala. Ochranné pomôcky aj 
dezinfekciu pre zamestnancov sa spoločnosti podarilo obstarať. Výrobu plánujú podľa aktuálneho dopytu, ktorý sa mení aj pre 
uzavretie gastroprevádzok.  
 
Vstup do výrobných závodov zakázali všetkým okrem zamestnancov, ktorí v nich pracujú. Zároveň plánujú výrobu tak, aby sa ľudia 
zo zmeny stretávali čo najmenej. Prísne kontrolujú aj vodičov kamiónov.  
 
V dôsledku zatvorených reštaurácií sa prakticky zastavil predaj výrobkov určených primárne pre gastronómiu, ako sú napríklad 
nápoje v skle alebo vo vratných sudoch KEG. O produkty je však stále veľký záujem, a tak ich distribuujú zadarmo do domovov pre 
seniorov, zdravotníckych zariadení, záchranárom a ďalším ľuďom „v prvej línii“. Zároveň šijú rúška a vo výrobnom závode v Krnove 
zaimprovizovali a vyrobili dezinfekciu. Tú rozdali zamestnancom aj okoliu.  
 
Cukrovinkári v neistote  
Súčasná situácia ovplyvňuje aj chod cukrovinkárskeho koncernu I.D.C. Holding. Aj keď mali ako potravinárska firma nastavený 
vysoký hygienický režim, šírenie nového koronavírusu si vyžiadalo prijatie ďalších opatrení.  
 
Ešte na začiatku marca zaviedli nosenie rúšok pre všetkých zamestnancov aj mimo výroby, zrušili všetky osobné stretnutia medzi 
výrobou a ostatnými. Všetkým ľuďom vstupujúcim do závodu merajú teplotu.  
 
„Chcel by som poďakovať všetkým kolegom zaisťujúcim výrobu, pretože napriek vzniknutým komplikáciám si zorganizovali osobné 
záležitosti a prišli do práce, aby bola, pokiaľ to situácia dovolí, zaistená výroba,“ odkazuje riaditeľ divízie obchodu I.D.C. Holdingu 
Roman Sukdolák.  
 
Odhadnúť, ako sa celá situácia podpíše pod hospodárenie a výsledky firmy, je podľa neho ešte ťažké. Otázkou zostáva, aké nové 
opatrenia prijme vláda, ako sa budú správať spotrebitelia a ako si dokážu plniť záväzky dodávatelia. 
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Obrovské kolóny na vstupoch do väčších miest, kontroly medzi okresmi, nervozita vodičov a oneskorené dodávky potravín do 

obchodov. Toto je realita dnešného dňa, odkedy na celom Slovensku platí obmedzený voľný pohyb osôb. Na ďalší problém 
upozorňujú vo svojom stanovisku pekári, potravinári i obchodníci.  
 
Policajné kontroly však spôsobili kolaps na cestách, čím sa vážnym spôsobom ohrozila dodávka čerstvých pekárenských výrobkov 
pre spotrebiteľov. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý združuje viac ako dve tretiny spoločností v rámci tohto 
sektora na našom trhu, od rána eviduje veľa sťažností pekární, resp. vodičov zásobovacích áut. Tí majú problém dostať sa načas s 
tovarom do predajní. „Množstvo spoločností zásobuje obchody vo viacerých okresoch, avšak kontroly na ich hraniciach spôsobujú, 
že vodiči aj viac ako hodinu čakajú v kolónach. Zákon nám však nariaďuje v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar 
do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Ako upozorňujú pekári, obdobie Veľkej noci je navyše spojené so zvýšeným dopytom po pekárenských výrobkoch. V tomto čase sa 
zväčša predá o pätinu viac výrobkov ako štandardne. Spotrebitelia však môžu nájsť prázdne pulty, nakoľko dodávky výrazne 
meškajú. Pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší problém. A to ten, že 
ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka. Okrem iného aj z dôvodu obmedzení predajného času 
vyhradeného výlučne pre seniorov. „To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť a tie sa logicky 
musia následne znehodnotiť. Myslím si, že v čase, keď sa má šetriť na všetkých úrovniach spoločnosti, je toto nezmyselné 
hazardovanie s potravinami alarmujúce,“ dodáva Lopúchová, ktorá zároveň hovorí, že jej je veľmi ľúto, že došlo k tejto situácii a 
verí, že vláda tento problém čoskoro vyrieši.  
Problém však zďaleka nemajú iba pekári, ako nás upozornila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory 
Jana Holéciová. Poľnohospodári, potravinári a obchodníci vyzývajú kompetentných, hlavne ministra pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka a ministra vnútra, aby urýchlene riešili vzniknutú situáciu, ktorá môže skončiť kolapsom v zásobovaní obyvateľstva.  
Doprava kolabuje: Richard Sulík vo videu kritizuje premiéra a prijaté opatrenia  
„Pokiaľ by mal tento stav trvať aj ďalších dňoch, prísun potravín a drogérie by skolaboval úplne. Žiadame preto predstaviteľov vlády, 
aby ešte dnes umožnili plynulý prechod kamiónov s potravinami a ďalším agropotravinárskym tovarom naprieč celým územím 
Slovenska. Zásobovanie musí dostať výnimku a nesmie podliehať kontrolám policajných zložiek na vstupoch do miest“, apeluje 
predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  
K výzve dvoch agropotravinárskych samospráv sa pripájajú aj obe organizácie zastupujúce domácich a zahraničných obchodníkov. 
Žiadajú kompetentných, aby spriechodnenie dodávok tovarov na hraniciach najmä veľkých miest prišlo čo najrýchlejšie. Aj takýmto 
spôsobom chcú zamedziť panike a nákupnému ošiaľu zákazníkov.  
Najkritickejšia situácia bola od rána najmä pred vstupom do Bratislavy.  
(ms)  
Páčil sa vám článok?  
 
Zdroj: TASR - Ján Krošlák 
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maho  

Pekári žiadajú, aby sa čím skôr uvoľnili jazdné pruhy pre potravinárske zásobovacie autá.  
 
Policajné kontroly spôsobili kolaps na cestách, čím sa vážnym spôsobom ohrozila dodávka čerstvých pekárenských výrobkov pre 
spotrebiteľov. Tvrdí to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Zväz od rána eviduje množstvo sťažností pekární či vodičov zásobovacích áut.  
 
Tí majú problém dostať sa načas s tovarom do predajní.  
„Množstvo spoločností zásobuje obchody vo viacerých okresoch, avšak kontroly na ich hraniciach spôsobujú, že vodiči aj viac ako 
hodinu čakajú v kolónach. Zákon nám však nariaďuje v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviesť a 
opatrenia nám to výrazne komplikujú,“ hovorí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
 
Pekári upozorňujú, že obdobie Veľkej noci je spojené so zvýšeným dopytom po pekárenských výrobkoch.  
"V tomto čase sa zväčša predá o pätinu viac výrobkov ako štandardne. Spotrebitelia však môžu nájsť prázdne pulty, nakoľko 
dodávky výrazne meškajú," tvrdia pekári.  
Pri porušení časového reťazca dodávok do predajní nastáva podľa zväzu ďalší problém. A to ten, že ak príde tovar na pulty 
oneskorene, nenájde si svojho zákazníka.  
 
„To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa logicky musia následne znehodnotiť. Myslím 
si, že v čase, keď sa má šetriť na všetkých úrovniach v spoločnosti, je toto nezmyselné hazardovanie s potravinami alarmujúce,“ 
dodáva Lopúchová, ktorá žiadam, aby sa čím skôr uvoľnili jazdné pruhy pre potravinárske zásobovacie autá.  
 
Koronavírus a Covid - 19  
 
Mapa šírenia koronavírusu na Slovensku  
Aktuálne informácie o koronavíruse  
Interaktívna mapa koronavírusu vo svete  
Všetko dôležite o ochorení Covid - 19 

 
  

 

https://slovensko.hnonline.sk/2127854-kolony-na-cestach-robia-problemy-pekarom-ludia-mozu-najst-prazdne-pulty-dodavky-vyrazne-meskaju
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Na mnohých miestach Slovenska sa dnes (streda 8. apríla) stojí v hodinových kolónach, problémy sú v zásobovaní základnými 

potravinami, premiér Matovič  
 
a minister hospodárstva si vymieňajú kritické správy cez sociálne siete. Polícia vyzýva na trpezlivosť a žiada, aby tí, ktorí nemusia, 
vôbec necestovali.  
Kolabuje doprava, čo spôsobuje obrovské problémy v zásobovaní potravinami a vstupmi do prvovýroby. Upozornila na to Jana 
Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Najkritickejšia situácia bola od rána najmä 
pred vstupom do Bratislavy, uvádza agentúra TASR.  
Úľava pre firmy so zatvorenými prevádzkami:  
štát im v apríli odpustí odvody  
Poľnohospodári, potravinári a obchodníci podľa nej vyzývajú kompetentných, hlavne ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a 
ministra vnútra, aby urýchlene riešili vzniknutú situáciu, ktorá môže skončiť kolapsom v zásobovaní obyvateľstva. Spresnila, že 
rozvozy niektorých potravín a vstupov do rastlinnej a živočíšnej výroby meškajú od skorých ranných hodín pre vyhlásenie zákazu 
vychádzania a policajné kontroly áut medzi jednotlivými okresnými mestami.  
Na neúnosnú situáciu od stredajšieho rána podľa Holéciovej upozorňujú mnohí výrobcovia potravín, obchodníci, dodávatelia, 
poľnohospodári, ktorí sa nemôžu dostať so svojím tovarom na miesto určenia. Tovar mešká aj niekoľko hodín, keďže aj autá, ktoré 
prevážajú potraviny a vstupy do poľnohospodárskej výroby, stoja v obrovských kolónach na hraniciach okresov. Niektorí dokonca 
prechádzajú viacerými kontrolami, keďže výrobky prevážajú cez viaceré mestá. Obchodníci upozorňujú, že pri neriešení situácie si 
ľudia zajtra nekúpia to, čo potrebujú v obchodoch.  
Rekordný dar: Jack Dorsey z Twitteru dá na boj s koronavírusom miliardu dolárov  
„Pokiaľ by mal tento stav trvať aj v ďalších dňoch, prísun potravín a drogérie by skolaboval úplne. Žiadame preto predstaviteľov 
vlády, aby ešte dnes umožnili plynulý prechod kamiónov s potravinami a ďalším agropotravinárskym tovarom naprieč celým územím 
Slovenska. Zásobovanie musí dostať výnimku a nesmie podliehať kontrolám policajných zložiek na vstupoch do miest,“ apeluje 
predseda SPPK Emil Macho.  
K výzve dvoch agropotravinárskych samospráv sa pripájajú aj obe organizácie zastupujúce domácich a zahraničných obchodníkov. 
Žiadajú kompetentných, aby spriechodnenie dodávok tovarov na hraniciach najmä veľkých miest prišlo čo najrýchlejšie. Aj takýmto 
spôsobom chcú zamedziť panike a nákupnému ošiaľu zákazníkov.  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý združuje viac ako dve tretiny spoločností v rámci tohto sektora na 
slovenskom trhu, od rána eviduje veľa sťažností pekární a vodičov zásobovacích áut. Tí majú problém dostať sa načas s tovarom 
do predajní. „Množstvo spoločností zásobuje obchody vo viacerých okresoch, avšak kontroly na ich hraniciach spôsobujú, že vodiči 
aj viac ako hodinu čakajú v kolónach. Zákon nám však nariaďuje, v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar do 
predajní doviesť, a opatrenia nám to výrazne komplikujú,“ upozornila Tatiana Lopúchová, predsedkyňa spomínaného zväzu.  
Obdobie Veľkej noci je spojené so zvýšeným dopytom po pekárenských výrobkoch. V tomto čase sa zväčša predá o pätinu viac 
výrobkov ako štandardne, upozorňujú pekári. Preto žiadajú, aby sa čím skôr uvoľnili aspoň jazdné pruhy pre potravinárske 
zásobovacie autá.  
Problémy a dlhé zdržania na cestách spôsobilo rozhodnutie vlády obmedziť pohyb obyvateľov krajiny od 8. do 13. apríla. Cieľom 
malo byť zabrániť nadmernému cestovaniu počas veľkonočných sviatkov. Vláda ponechala niektoré výnimky, napríklad cesty do 
práce či na nákupy, no s výraznými obmedzeniami v pohybe medzi okresmi. Pohyb kontroluje od skorého rána polícia. Vzhľadom 
na administratívne povinnosti (pýtajú si od vodičov potvrdenia o zamestnaní či žiadajú vypĺňanie osobných údajov) to spôsobilo na 
cestách mnohokilometrové kolóny.  
Situáciu kritizoval aj člen vlády, minister hospodárstva Richard Sulík. Na sociálnej sieti zverejnil status, v ktorom sa od tohto 
opatrenia dištancoval. „Bohužiaľ, hodiny argumentovania na vláde a koaličnej rade nepomohli. Toto je šialené a musí to skončiť. 
Premiérovi sa žiaľ neviem dovolať,“ napísal. Odpoveď dostal rýchlo. Premiér Igor Matovič mu cez sociálnu sieť odkázal, že hrá 
sebecké hry.  
Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk 
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Denník N  

Minúta po minúte  
 
682 nakazenych (+101) / 2 úmrtia (+0) / 19681 testov (+2042)  
 
Slovensko má 101 nových prípadov, v 5 osadách zistili 31  
 
Matovič povedal, že nebude uvoľňovať opatrenia  
 
na cestách dnes boli kolóny pre kontroly, polícia ich zmiernila  
 
premiér z kolón viní policajného prezidenta Lučanského  
 
pre reštrikcie sa dostal do konfliktu aj s koaličnými partnermi  
 
vláda chystá zastavenie bankrotov a exekúcií  
 
Pellegrini aj Fico vystúpili a skritizovali Matoviča  
 
obmedzenie pohybu platí do pondelka polnoci (odpovede)  
 
Mapa / Otázky a odpovede / Najdôležitejšie texty / Prispejte  
 
22:25Matovič hovorí, že Pellegrini a Saková dnes klamali, že ľudia sa vrátili do osád až za novej vlády. Podľa premiéra sa predošlé 
vedenie mohlo „dopustiť trestného činu“, že sa o ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, nepostaralo a nenariadilo im karanténu.  
 
22:20Igor Matovič nechce povedať, koľko ďalších ľudí v osadách bolo pozitívne testovaných. „Zhodli sme sa na tom, že nechceme 
rozpútavať vášne. Kým sa pán hlavný nerozhodne inak, ostane to pod pokrievkou,“ povedal premiér.  
 
22:20Premiér Matovič odkazuje ľuďom v osadách, že ich uzavretím chcú chrániť. „Nie je to nepriateľský akt, chceme takto chrániť 
ľudí, ktorí ostanú v karanténe a všetkých, ktorí s nimi prichádzali do kontaktu,“ povedal s tým, že takto chcú nákazu dostať pod 
kontrolu.  
„Keď stupeň chorých dostane určitú hranicu, musíme karantenizovať,“ povedal s tým, že o ľudí v takejto karanténe sa postarajú a 
nemali by im chýbať ani potraviny či zdravotná starostlivosť.  
 
22:16V stredu bolo nasadených 800 vojakov. Od štvrtka chcú v rómskych osadách posilniť tímy zdravotníkov, ktorí testujú, povedal 
náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko. Minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že armáda aj polícia budú pomáhať ľuďom v 
karanténe.  
 
22:08Niektoré rómske osady uzavrú, oznámil hlavný hygienik Ján Mikas. Na Spiši je päť lokalít, kde sú pozitívne testovaní ľudia v 
osadách, potvrdil premiér Igor Matovič po návšteve Krompách. Okrem nich ide aj o Žehru či Bystrany.  
 
22:06Bratislavských chalupárov berú v horskej osade Rybô ako domácich, bratislavskí turisti sú skôr votrelci. Korona kríza v týchto 
dňoch testuje na celom Slovensku aj vzťahy medzi chalupármi z miest a starosusadlíkmi.  
 
21:55Vo Švajčiarsku začína klesať počet nových prípadov koronavírusu, tretí deň za sebou ich bolo menej ako 600. Celkovo sa vo 
Švajčiarsku nakazilo 22 789 ľudí a chorobe podľahlo 705 pacientov. Priaznivý trend hlási tiež Rakúsko, kde za 24 hodín pribudlo len 
343 pacientov. (20min.ch)  
 
21:29V čase koronavírusu ľudia unikajú z miest. Chaty a víkendové domy sa stávajú útočiskami v kríze. V mestách pritom prebieha 
vynútený urbánny experiment – menej áut a hluku, viac miesta pre bicykle, život v lokálnych obchodoch, plné mestské lesy. Zážitok 

https://dennikn.sk/1844943/minuta-po-minute-101-pripadov/
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tohto výnimočného stavu by mohol byť základom pre budúce lepšie mesto, z ktorého nie je nutné utekať.  
 
21:24Igor Matovič za nič nemôže, vždy je na vine niekto iný, komentuje Newsfilter. „To, ako sa Matovič správal počas celého dňa, 
menil svoje postoje a urážal všetkých naokolo, odhaľuje viac, ako je v tomto čase bezpečné vedieť.“  
 
21:16Premiér Matovič ohlásil na zhruba 20. hodinu tlačovú konferenciu v Bystranoch. Poobede nechcel prezradiť svoj plán na 
postup v marginalizovaných komunitách. Večerná tlačovka sa do 21:15 nekonala.  
 
21:03Do Francúzska sa cestujúci dostanú už iba s povolením. Nariadenie, ktoré nadobúda okamžitú účinnosť, vyžaduje, aby 
cestujúci vopred vyplnili formulár, ktorým sa následne preukážu pri hraničnej kontrole alebo pred nástupom do lietadla.  
Formulár, v ktorom cestujúci musia uviesť dôvod svojej cesty, je k dispozícii v angličtine a francúzštine na webovej stránke 
ministerstva vnútra. Nariadenie sa vzťahuje aj na občanov štátov EÚ, ktorí do Francúzska cestujú za prácou. (tasr)  
 
20:28Poľsko ohlásilo 30 úmrtí na koronavírus počas jediného dňa, ide o doteraz najvyšší počet. Väčšina boli starší ľudia, ktorí trpeli 
chronickými chorobami. Počet potvrdených prípadov stúpol o 357 na celkovo 5205, z toho 159 ľudí zomrelo. (wyborcza.pl)  
 
20:16Európska komisia chce na budúci týždeň zverejniť usmernenia o návrate do normálneho života, ktoré majú zabezpečiť 
koordinované ukončenie obdobia izolácie v štátoch EÚ. „Postupné opúšťanie reštriktívnych opatrení môže trvať aj celé mesiace,“ 
povedal podpredseda EK Maroš Šefčovič.  
 
Eurokomisia v stredu diskutovala o tom, ako zabezpečiť, aby proces uvoľňovania reštrikcií nebol taký dramatický a živelný, ako bolo 
ich zavádzanie.  
 
„To znamená, aby sme postupovali koordinovane a hlavne aby sa naše rozhodnutia opierali o vedecký podklad. Aby 
epidemiológovia skutočne povedali, či sme na postupné uvoľňovanie týchto opatrení pripravení, a aby sme vyhodnotili, či máme 
dostatok zdravotníckeho materiálu, postelí na jednotkách intenzívnej starostlivosti,“ povedal Šefčovič.  
 
Podľa neho bude hlavne treba konzultovať so susedmi (vnútri aj mimo EÚ) a vyhnúť sa možnej „spätnej vlne“ šírenia pandémie, čo 
by zmarilo všetko doterajšie úsilie členských krajín.  
 
Komisia chce preto na budúci týždeň členským krajinám predstaviť niektoré svoje opatrenia. Hlavná výzva bude, aby krajiny 
koordinovali svoje úsilie a navzájom sa informovali, ako postupujú.  
 
Šefčovič zdôraznil, že EK v prvom rade vykoná prísny monitoring o tom, ako vyzerá zdravotný stav obyvateľstva v členských 
krajinách Únie, kde je aká „kritická krivka“ vývoja pandémie, lebo zatiaľ platí, že situácia sa môže meniť zo dňa na deň.  
 
Komisia zváži aj pripravenosť zdravotníckeho personálu, či je dostatok špecializovaných lôžok, ventilátorov a vôbec nevyhnutne 
potrebného zdravotníckeho materiálu, aby bolo možné zvládnuť ďalší možný nárast počtu infikovaných ľudí. Toto budú dve 
základné kritériá, ktoré sa budú posudzovať pred tým, ako EK zváži, ako postupovať ďalej.  
 
Podľa Šefčoviča bude dôležitá aj postupnosť uvoľňovania karanténnych opatrení. Najskôr to budú zrejme prevádzky s menším 
počtom zamestnancov a návštevníkov, odsledovanie situácie v oblasti verejného zdravia, potom to budú väčšie prevádzky, ďalšie 
monitorovanie, až napokon zelenú dostanú všetky ostatné podniky a inštitúcie.  
 
„Musíme sa pripraviť, že to nebude otázka ani dní, ani týždňov. Toto postupné opúšťanie reštriktívnych opatrení môže trvať aj celé 
mesiace. Je potrebné byť mimoriadne zodpovedný a treba spolupracovať tak medzi susedmi, ako aj všetky členské krajiny Únie 
spolu,“ odkázal Šefčovič.  
 
Podľa jeho slov je koordinácia nevyhnutná, aby sa predišlo situáciám, aké nastali po chaotickom zatváraní hraníc po vypuknutí 
krízy, keď EK musela zakročiť a vynútiť zavedenie zelených pruhov na hraničných priechodoch pre kamióny prevážajúce 
zdravotnícky materiál, potraviny a iné nevyhnutne potrebné tovary. (tasr)  
 
20:07Fínsko oznámilo, že dva milióny ochranných masiek kúpených od Číny nie sú vhodné na použitie v nemocniciach, v testoch 
nesplnili normy. Člen krízového štábu Tomi Lounema to pripísal „veľmi chaotickému“ čínskemu trhu s maskami: ceny neustále 
stúpajú, nákupy musia byť rýchle a zaplatené vopred. (Guardian)  
 
20:02Banskobystrický kraj vybavil ochrannými prostriedkami štyri testovacie centrá. Po Banskej Bystrici od pondelka testujú aj v 
Žiari nad Hronom, v utorok sa pridala nemocnica vo Zvolene a od štvrtka bude testovanie prebiehať aj v Rimavskej Sobote.  
 
Všetky testovacie centrá vybavil osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami kraj, ktorý z vlastných zásob poskytol ochranné 
obleky, respirátory FFP3, ochranné štíty a okuliare aj rukavice.  
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Testovanie neslúži tým, ktorí by sa radi otestovali preventívne. Na jeho vykonanie je potrebné odporúčanie lekára a nahlásenie 
regionálnym hygienikom priamo odbernému miestu.  
 
Kraj sa snaží dohodnúť na testovaní aj s nemocnicou v Revúcej, čím by sa podarilo touto službou pokryť všetky okresy kraja.  
 
19:58Francúzske nemocnice hlásia ďalších 541 obetí koronavírusu. Aktuálne evidujú celkovo 7632 smrteľných prípadov, ďalších 
3237 obetí už nahlásili domovy pre seniorov.  
 
Vo Francúzsku je aktuálne hospitalizovaných 30-tisíc ľudí, z ktorých 7148 je vo vážnom stave. (leparisien.fr)  
 
19:45Nič nenasvedčuje tomu, že by pandémia v Európe už dosiahla svoj vrchol, vyhlásilo Európske stredisko pre prevenciu a 
kontrolu chorôb. „V súčasnej situácii môžeme očakávať kontinuálne šírenie vírusu,“ povedala riaditeľka ECDC Andrea Ammonová.  
 
„Napriek počiatočným dôkazom z Talianska a Rakúska, že počet prípadov a úmrtí sa znižuje, v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, 
že sme už (v EÚ/EHP) dosiahli vrchol epidémie,“ uvádza ECDC v aktualizovanom zhodnotení rizika.  
 
„Stále je príliš skoro zrušiť všetky opatrenia týkajúce sa fyzického odstupu a odstupu v komunitách v EÚ/EHP a v Británii, hoci tieto 
prísne opatrenia môžu byť rušivé pre spoločnosť na ekonomickej aj spoločenskej úrovni,“ dodala Ammonová. (tasr)  
 
19:43Chorobe COVID-19 podľahlo v Česku 99 ľudí, 233 sa už vyliečilo. Od rána pribudlo osem úmrtí a 204 infikovaných. V Česku 
vykonali 98 681 testov, najviac (7434) za jediný deň v utorok. (čtk)  
 
19:41Českí poslanci schválili pokutu 10-tisíc korún za nenosenie rúška, opozícia to kritizuje. „Mne sa to zdá neprimerané,“ povedal 
podpredseda snemovne a strany Piráti Vojtěch Pikal. „Nechceme, aby sa to zvrhlo na šikanovanie,“ vyhlásil šéf klubu Pirátov Jakub 
Michálek.  
„To hádam nemyslíte vážne,“ reagoval šéf klubu strany TOP 09 Miroslav Kalousek. Upozornil, že nikto nemôže od ľudí chcieť, aby 
so sebou nosili takú veľkú hotovosť. Poslanec Marek Benda z ODS sa spýtal, či si bude môcť vonku zafajčiť, pretože keď si dá dole 
rúško, bude mu hroziť na mieste pokuta 10 000 korún.  
 
Keby mali občania obavy z policajného štátu, podľa ministra vnútra Jana Hamáčka by tak neverili polícii. „99 percent ľudí dodržiava 
všetko; problém je len pri jednom percente občanov,“ povedal Hamáček. (tasr)  
 
19:13Koronavírus vo svete zasiahol aj tisíce ľudí v domovoch dôchodcov, počet obetí z nich môže byť podhodnotený. Týka sa to 
Talianska, Francúzska, ale aj USA. „Koronavírus sa v domove dôchodcov môže šíriť ako požiar v sene,“ povedal guvernér New 
Yorku Andrew Cuomo.  
 
19:07Koronapodcast: Všeobecná lekárka rozpráva o spleti zacyklených odporúčaní štátnych úradníkov, do ktorej sa zamotala, keď 
chcela dať otestovať svojho pacienta s príznakmi choroby COVID-19.  
 
19:06Koronavírusu podľahol v štáte New York za deň rekordný počet 779 ľudí. Guvernér Andrew Cuomo zároveň oznámil, že krivka 
novonakazených sa zrejme splošťuje, ale všetko bude záležať na dodržiavaní obmedzení pohybu. Za obete spustia vlajky na pol 
žrde. (nyt)  
 
19:03V Maďarsku dostalo už 700 ľudí pokutu za porušenie obmedzení pohybu, priemerná výška jednej bola v prepočte asi 60 eur. 
Maximálna možná je na úrovni 1400 eur. Do stredy riešili policajti v tejto súvislosti 3587 priestupkov.  
Čiastočný zákaz vychádzania, pri ktorom je možné pohybovať sa mimo bydliska iba z presne určených vážnych dôvodov, platí v 
Maďarsku od 28. marca do 11. apríla. (tasr)  
 
19:00Kurzarbeit pre veľkých zamestnávateľov vláda predstaví na budúci týždeň, no odklad splátok v bankách zrejme nebude riešiť, 
firmy si ho budú musieť dohodnúť priamo s bankami, hovorí v rozhovore pre Denník E minister práce Milan Krajniak.  
 
Foto N – Tomáš Benedikovič18:59Organizácia Zdravé regióny, ktorá zastrešuje testovanie v osadách, požiadala armádu, aby vojaci 
prišli čo najmenej ozbrojení. „Povedali, že z ich pohľadu veľmi radi. Teda mali len krátke zbrane, minimálne počty ľudí na zaistenie 
pozície,“ vraví Andrej Belák, expert organizácie a antropológ SAV.  
 
18:49Faerské ostrovy na pandémiu pripravili skúsenosti s chorými rybami. Ostrovy na koronavírus otestovali skoro 10 % populácie, 
zatiaľ nikto nezomrel. Okrem vírusovej stratégie a vzdialenosti sú hlavným dôvodom rýchlej reakcie anemické lososy. (euractiv)  
 
18:47Srbsko rozšírilo víkendový zákaz vychádzania. Po novom tak obyvatelia nebudú môcť, až na výnimky, vychádzať von od 
piatkového večera do pondelkového rána – celkovo 60 hodín.  
 
Vláda vyhlásila ešte 15. marca stav núdze a zaviedla zákaz nočného vychádzania, ktorý neskôr rozšírila na zákaz vychádzania 
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medzi 17.00 večer a 05.00 ráno. Dosiaľ bol tiež cez víkend v platnosti 40-hodinový zákaz vychádzania. Začínal sa v sobotu o 13.00 
a končil sa v pondelok o 05.00.  
 
V Srbsku evidujú 2666 prípadov nákazy, zomrelo 65 osôb. Za posledných 24 hodín pribudlo 219 nakazených a štyri úmrtia. (tasr)  
 
18:39V Taliansku zomrelo za deň opäť menej nakazených, hlásia 542 nových obetí. Prípadov pribudlo 3836, čo je o osem stoviek 
viac než v utorok, keď bol tento údaj najnižší za takmer štyri týždne. Celkovo sa od konca januára v Taliansku potvrdilo 140-tisíc 
prípadov nákazy, z toho 17 669 ľudí zomrelo. (ansa)  
 
18:29Kontrolovanie každého vozidla nebolo nutné ani podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča z OĽaNO. „Dalo sa to riešiť 
väčším počtom náhodných kontrol, ako sa to bežne deje pri ohlásených policajných akciách,“ hovorí. Samotné obmedzenie pohybu 
je podľa neho poriadku.  
 
„Odborníci sa zhodujú, že obmedzenia pohybu sú v súčasnosti život zachraňujúce. Pokiaľ sa na sviatky dávalo do pohybu množstvo 
ľudí žijúcich hlavne v Bratislave, kde je percento nakazených najvyššie, tak bolo správne pokúsiť sa tomu predísť,“ vysvetľuje.  
 
Chybou podľa Viskupiča bolo, že pokyny pre policajné hliadky sa menili za pochodu, nechce však hodnotiť, kto je vinník. 
„Usmernenia, ktoré vydáva vláda a ústredný krízový štáb, musia byť jednoznačné. Ak to tak nebolo, je to chyba.“  
 
V tejto súvislosti ocenil ospravedlnenie ministra vnútra Romana Mikulca za kolóny.  
 
Chybou podľa Viskupiča tiež je, keď si členovia vlády vymieňajú odkazy cez Facebook. „Keď sa prijmú také zásadné opatrenia, ako 
sa prijali tento týždeň, tak musia všetci členovia vlády hovoriť jedným hlasom, aby ľudia neboli ešte viac zneisťovaní.“  
 
18:24Všetci v kolóne sa podpisovali jedným perom, stáli v nej aj zdravotníci po nočnej službe či rodičia, ktorí išli s deťmi k lekárovi. 
Čitatelia Denníka N spísali svoje dnešné zážitky z kolón.  
 
18:23 Vojenská nemocnica  
 
v Ružomberku začala s testovaním na koronavírus, aktuálne dokáže otestovať približne 60 pacientov denne.  
K testovaniu vzoriek sa podľa šéfa rezortu obrany Jaroslava Naďa postupne pridá aj Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR v 
zariadení v Ondrašovej, kde budú testovať 50 až 60 ľudí každý deň. Celkovo rezort zabezpečí viac ako sto testovaní denne. (tasr)  
 
18:21Británia hlási nové denné maximum 938 úmrtí, celkovo je obetí už vyše 7000. Počet známych nakazených stúpol z 52-tisíc na 
vyše 60-tisíc. (reuters)  
 
18:13Pol roka bez školy je pre deti z osád katastrofa, môžu zabudnúť čítať a písať, hovorí učiteľka Zuzana Révészová. Obáva sa, 
že v septembri budeme mať v školách obrovské rozdiely medzi deťmi, ktoré sa učili online a mali doma knižky, a deťmi, ktoré pol 
roka nemali podnety.  
 
18:03Európska komisia navrhla predĺžiť uzavretie vonkajších hraníc EÚ do 15. mája. Na 30-dennom obmedzení sa lídri členských 
krajín dohodli v polovici marca, podľa Komisie je však v záujme efektívneho boja proti koronavírusu potrebné predĺžiť ho o ďalší 
mesiac.  
 
Návrh musia schváliť členské štáty. Je pritom na jednotlivých štátoch, ako k zákazu pristúpia.  
 
Zákaz sa nevzťahuje na cudzincov s dlhodobým pobytom v EÚ, rodinných príslušníkov občanov krajín EÚ či diplomatov. Výnimky 
majú aj lekári, zdravotné sestry, opatrovatelia alebo výskumní pracovníci. Cez vonkajšie hranice EÚ môžu aj naďalej jazdiť vodiči 
prepravujúci tovar. (čtk)  
 
17:56Osady na testovanie vyberali podľa toho, kam sa najviac vracajú obyvatelia zo zahraničia. „Jedným z najdôležitejších faktorov 
nebola miera chudoby, ale skúmala sa cestovateľská anamnéza,“ vraví Andrej Belák, expert organizácie Zdravé regióny a 
antropológ SAV.  
 
17:52Automobilky Nissan, Mazda a Mitsubishi pošlú na nútenú dovolenku 20-tisíc japonských zamestnancov. Dôvodom je 
znižovanie výroby pre koronavírus, šírenie nákazy totiž narušilo dodávateľské reťazce a prudko znížilo dopyt. (čtk, kjódó)  
 
17:47Ministerstvo zdravotníctva poslalo bližšie informácie k 70 pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň, 19 sa nachádzajú v 
karanténnom centre. O 31 pozitívne testovaných z rómskych osád doplňujúce informácie nezverejnili.  
 
Žena, 31 rokov, okresTrenčín  
Muž, 89 rokov, okres Trnava  
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Muž, 31 rokov, okres Levoča  
Žena, 3 roky, okres Trenčín  
Žena, 54 rokov, okres Trenčín  
Muž, 62 rokov, okres Bratislava  
Žena, 32 rokov, okres Bratislava  
Žena, 69 rokov, okres Trenčín  
Žena, 22 rokov, okres Stará Ľubovňa, v karanténnej stanici APZ BA  
Žena, 30 rokov, okres Kežmarok  
Žena, 40 rokov, okres Košice-okolie  
Muž, 6 rokov, okres Košice-okolie  
Muž, 52 rokov, okres Piešťany  
Muž, 47 rokov, okres Detva  
Muž, 41 rokov, okres Žilina  
Žena, 73 rokov, okres Poprad  
Žena, 54 rokov, adresa neuvedená, v karanténnej stanici APZ BA  
Muž, 11 rokov, okres Bratislava  
Muž, 45 rokov, okres Námestovo, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 48 rokov, okres Brezno, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 53 rokov, okres Prievidza  
Muž, 61 rokov, okres Prievidza  
Muž, 54 rokov, adresa neuvedená, v karanténe Gabčíkovo, adresa neznáma  
Žena, 30 rokov, okres Bratislava, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 56 rokov, okres Bratislava  
Muž, 81 rokov, okres Prievidza  
Žena, 75 rokov, okres Prievidza  
Muž, 29 rokov, okres Pezinok  
Žena, 35 rokov, okres Lučenec, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 47 rokov, okres Prievidza  
Muž, 43 rokov, okres Prievidza, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 71 rokov, okres Prievidza  
Žena, 64 rokov, okres Malacky  
Muž, 22 rokov, okres Sabinov, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 25 rokov, okres Trnava  
Žena, 24 rokov, okres Rožňava  
Žena, 42 rokov, okres Pezinok  
Žena, 51 rokov, okres Prešov  
Žena, 60 rokov, okres Bratislava  
Muž, 55 rokov, okres Bratislava  
Muž, 41 rokov, okres Partizánske  
Žena, 42 rokov, okres Partizánske  
Muž, 54 rokov, okres Trenčín  
Žena, 60 rokov, okres Bratislava  
Žena, 30 rokov, okres Bratislava, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 22 rokov, okres Martin, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 28 rokov, okres Topoľčany, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 60 rokov, okres Bratislava  
Muž, 25, rokov okres Dunajská Streda  
Muž, 35 rokov, okres Bratislava  
Žena, 43 rokov, okres Bratislava  
Muž, 25 rokov, okres Komárno, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 29 rokov, okres Bratislava  
Žena, 54 rokov, okres Bratislava  
Muž, 45 rokov, okres Partizánske, v karanténe Gabčíkovo  
Muž 84 rokov, okres Prievidza  
Žena, 83 rokov, okres Prievidza  
Žena, 68 rokov, okres Bratislava  
Žena, 76 rokov, okres Nové Zámky  
Žena, 59 rokov, okres Lučenec, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 30 rokov, okres Čadca, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 33 rokov, okres Čadca, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 28 rokov, okres Bratislava  
Muž, 27 rokov, okres Vranov nad Topľou v karanténe Gabčíkovo  
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Muž, 24 rokov, okres Prievidza  
Žena, 28 rokov, okres Bratislava  
Žena, 21 rokov, okres Trnava, v karanténe Gabčíkovo  
Žena 44 rokov, okres Senec  
Žena, 46 rokov, okres Malacky  
Žena, 28 rokov, okres Pezinok  
 
17:43Igor Matovič ostro kritzuje poslanca SaS Mariana Viskupiča, ktorý kritizoval dopravný kolaps. „Evidentne zdravý rozum nemá, 
nehľadí na zdravie, len na peňaženku a ekonomiku,“ zareagoval premiér.  
Matovič tiež hovorí, že na to, ako bude situácia vyzerať zajtra, sa treba spýtať ministra vnútra a policajtov.  
 
17:41Fico kritizuje ekonomické opatrenia aj obmedzenie pohybu, ktoré podľa neho vôbec nepomáha. Podľa šéfa Smeru sa má 
Matovič prestať hádať so Sulíkom, mal by zvolať vládu a uznať, že to, čo prijali, je nezmysel.  
 
Podľa Fica by mali zrušiť obmedzenie pohybu počas Veľkej noci. „Toto obmedzenie je naozaj stupídne,“ dodal Fico.  
 
17:40Robert Fico odkazuje Matovičovi, že je trápne vyhovárať sa na radových policajtov. „Chcem sa zastať policajtov a odkázať 
Matovičovi, že ak niekto nesie zodpovednosť za každé rozhodnutie, ktoré prijíma vláda, tak je to predovšetkým predseda vlády.“  
 
17:30Poľsko dá viac ako 100 miliárd zlotých (22 miliárd eur) firmám na záchranu pracovných miest. Suma zodpovedá 4,5 % 
hrubého domáceho produktu Poľska. „Verím, že týmto spôsobom zachránime dva až štyri milióny pracovných miest,“ povedal 
premiér Mateusz Morawiecki. (čtk)  
 
17:29Premiér Matovič sa spolu so svojím štábom teraz presunie vrtuľníkom do Prešovského kraja, kde navštívi rómske osady.  
 
17:27Pellegrini emotívne reaguje na obvinenia zo strany Matoviča. „Ten človek nezvláda situáciu. Potrebuje obeť,“ povedal bývalý 
premiér. „Ale zo mňa si nebude robiť fackovacieho panáka,“ dodal.  
 
Matovič podľa neho vyzerá smiešne, keď si „na každej tlačovke berie moje priezvisko do úst, ani tí ľudia mu to neveria“.  
 
17:26Demonštrácia sily alebo nevyhnutnosť? Testovanie v osadách vyvoláva otázky. Vojenskí zdravotníci si oblečú ochranné 
obleky a zväčša na odľahlejšom opáskovanom mieste odoberajú vzorky ľuďom, ktorí sa vrátili zo zahraničia. V niektorých prípadoch 
vo vzduchu lietal aj vrtuľník.  
 
Testy vojenských zdravotníkov v Žehre. Foto N – Andrej Bán17:21Pellegrini prosí premiéra Matoviča, aby sa psychicky vzchopil, 
aby ho ľudia nevideli užialeného a slabého, ale ako silného vodcu. „Aj ja chcem mať normálneho premiéra, na ktorého sa v týchto 
časoch môžem spoliehať,“ povedal Pellegrini.  
 
Ak Matovič funkciu premiéra nezvláda, nemusí podľa Pellegriniho ani požiadať parlament o dôveru. „Nechajte to robiť niekomu, kto 
si na to trúfne, má dosť síl, odvahy a zdravého rozumu,“ povedal Pellegrini.  
 
17:16Pellegrini sa pýta Matoviča, prečo tak dlho trvalo vláde zaviesť povinnú štátnu karanténu pre ľudí, ktorí sa individuálne vracajú 
na Slovensko. Deje sa tak až od tohto pondelka, teda dva týždne potom, čo nastúpila Matovičova vláda.  
 
Pellegrini tvrdí, že ak by bol dlhšie pri moci, tak by karanténu zaviedli.  
 
17:15Pellegrini povedal, že ak sa Matovič necítil na prebratie moci, mohol ešte nechať jeho vládu. „Nekázal som pani prezidentke 
ani premiérovi Matovičovi, aby vládu prevzal už 21. marca,“ povedal bývalý premiér.  
 
Ak by ho nechal pri moci, „možno by to vyzeralo dnes trochu inak“, dodal Pellegrini.  
 
17:10Peter Pellegrini kritizuje Igora Matoviča, že nepochopil, že štát potrebuje rozvahu a pokoj. „Ak v týchto dňoch niekto alebo 
niečo destabilizuje krajinu, tak to nie je vírus, ale premiér Matovič.“  
Matovič si podľa expremiéra chce nechať len moc a nechce prevziať na seba zodpovednosť a stáť si za svojimi krokmi a 
rozhodnutiami. A nechce stáť za svojimi ľuďmi.  
 
17:05Haló, aj nezamestnanosť zabíja, pripomína Róbert Chovanculiak z INESS. Minister práce sa podľa neho musí zamyslieť, či 
sme to posledné roky extrémne neprehnali so zvyšovaním minimálnej mzdy.  
 
16:58Organizátori mníchovského Oktoberfestu pokračujú v prípravách napriek pandémii koronavírusu. Odborníci a niektorí politici 
vyzývajú, aby bolo jesenné masové podujatie čo najskôr zrušené.  
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Pre koronavírus už sú odložené viaceré veľké akcie svetového významu. Nebude sa konať napríklad letná olympiáda v Tokiu, ktorá 
sa mala začať v júli, či novembrový klimatický samit v Glasgowe, píšu Financial Times.  
 
„Šance na organizáciu masových podujatí typu Oktoberfest v roku 2020 sú nulové,“ tvrdí profesor virológie z Univerzity Halle-
Wittenberg Alexander Kekulé.  
 
Na dvojtýždňový Oktoberfest každoročne zavíta zhruba 6 miliónov návštevníkov. Keďže má globálny charakter, na jeho povolenie 
nestačí, aby bola pandémia pod kontrolou v Nemecku, ale prakticky na celom svete. Podľa Kekulého to do polovice septembra 
nehrozí.  
 
Bavorskí hotelieri však naďalej prijímajú rezervácie a aj pivovarníci či miestni obyvatelia počítajú s tým, že pivný veľtrh sa uskutoční. 
Mníchovská radnica plánuje o ňom definitívne rozhodnúť na prelome mája a júna.  
 
Oktoberfest sa koná od roku 1810. Zrušený bol 24-krát, z toho dva ročníky 1854 a 1873 z dôvodu epidémie cholery.  
 
16:56Matovič povedal, že mnoho ľudí prísne policajné kontroly „nas**li“, a ten, kto situáciu spôsobil, by mal prevziať zodpovednosť. 
Podľa premiéra je totiž dôležité, aby ľudia opatrenia dodržiavali, čo v prípade ich veľkej nespokojnosti nenastane.  
Zároveň hovorí, že koalícia musí vystupovať ako jeden tím: „Nie je čas na to, robiť si individuálne politické body. Ja budem stáť za 
každým rozhodnutím vlády, sme tím,“ reaguje na ministra hospodárstva Richarda Sulíka.  
 
16:51Čo Matovič povedal na tlačovke: oznámil najvyššie čísla od začiatku krízy, obviňoval Pellegriniho, kritizoval Lučanského aj 
koaličných partnerov. Pozitívny test mala stovka ľudí, 60 nakazených prišlo z Tirolska, vyše 30 bolo v piatich rómskych osadách.  
 
16:49Hlavný hygienik Mikas povedal, že najbližšie dva-tri týždne ukážu, ako na tom Slovensko je a „potom sa uvidí, či sa budeme 
môcť vydať cestou ako Česko“.  
 
16:43Hospitalizovaných je 164 pacientov, z toho u 61 bol koronavírus potvrdený, v 103 prípadoch sa čaká na výsledok testov. 16 
ľudí sa vyliečilo, teda pribudli od včera traja.  
Vyliečil sa 71-ročný muž, hospitalizovaný bol vo Fakultnej nemocnici v Prešove. Z ochorenia sa vyliečili aj matka s dcérou z 
trenčianskeho regiónu, hospitalizované boli v trenčianskej fakultnej nemocnici, následne boli prepustené do domácej karantény.  
 
16:42Tlačovku premiéra komentuje poslanec Za ľudí a primátor Hlohovca Miroslav Kollár. Ocenil, že Slovensko viac testuje a 
zameriava sa rizikové skupiny a možné ohniská nákazy. Ale nabáda, aby krajina začala plánovať, „ako a v akom čase cez tieto 
cielené a fungujúce opatrenia zabrániť dlhodobému úpadku krajiny“.  
 
16:41Boris Kollár povedal, že by uprednostnil počas sviatkov skôr cestu zvýšenej informovanosti ako zákazu vychádzania. Rozumie 
však, že sa premiér rozhodol na základe relevantných informácií od krízového štábu, urobil tak podľa neho správne.  
„Po otvorení po piatich dňoch by som začal uvoľňovať opatrenia, ale to je môj osobný názor,“ povedal predseda parlamentu. (tasr)  
 
16:40Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa ľuďom ospravedlnil za kolóny. „Opatrenia sme zjemnili, mám informácie, že teraz 
už kolóny nie sú. Verím, tí, čo pôjdete zajtra do práce, už v kolónach stáť nebudete. Chcem vás požiadať, buďte ústretoví aj voči 
nám, pochopte, že opatrenia prijímame v časovom strese.“  
 
16:36Slovinskí poslanci budú môcť vo výnimočných situáciách rozhodovať aj na diaľku cez internet, parlament schválil zmeny 
rokovacieho poriadku. Doteraz museli byť poslanci na hlasovaní vždy fyzicky prítomní. (čtk, apa)  
 
16:33Pripravme sa už teraz na koniec krízy, radí Fedor Gál. Krízy podľa neho potrebujú politikov Matovičovho typu aj kritických 
intelektuálov a ich frflanie.  
 
16:21Venezuelský prezident Nicolás Maduro nariadil hospitalizovať všetkých pacientov, u ktorých sa potvrdí koronavírus. Tých je 
zatiaľ podľa úradov 166, no podľa mimovládnych organizácií toto číslo nezodpovedá realite.  
 
Nemocnice vo Venezuele majú problémy s nedostatkom liekov, zdravotníckeho materiálu a personálu. Časté sú aj výpadky elektriny 
aj vody.  
 
Krajina má tiež nedostatok benzínu a nafty. (čtk)  
 
16:19Peter Pellegrini bude mať o 17.00 tlačovku, zúčastní sa jej aj exministerka vnútra Denisa Saková.  
 
16:08Svetový obchod s tovarom tento rok klesne o 13 až 32 percent, pokles teda bude oveľa prudší ako počas finančnej krízy pred 
desiatimi rokmi. V budúcom roku sa obchod pravdepodobne zotaví, uviedla vo svojom výhľade Svetová obchodná organizácia 
(WTO).  
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Služby nie sú do výhľadu zahrnuté, WTO však odhaduje, že obchod so službami bude koronavírusom najhoršie zasiahnutý. 
Dôvodom sú obmedzenia v doprave a v cestovaní.  
 
Rozpätie odhadu tohtoročného poklesu je pomerne široké, podľa WTO je totiž stále neisté, aké ekonomické dôsledky bude mať 
kríza. (čtk)  
 
16:03Viaceré mestá v USA zakazovali používanie jednorazových plastov, pre pandémiu koronavírusu sa však mnohé obmedzenia 
rušia v obavách, že napríklad opakované používanie obalov a slamiek môže prispievať k šíreniu nákazy.  
 
Guvernéri štátu Massachusetts a Illinois napríklad zakázali používanie textilných a sieťových vreciek na ovocie a zeleninu v 
supermarketoch.  
 
Štát Oregon a mesto Albuquerque pozastavili doterajší zákaz plastových vreciek. (čtk, ap)  
 
15:56Úrady v Holandsku a Belgicku hlásia menej nových úmrtí na koronavírus a aj menej nových prípadov nákazy ako v niektorých 
dňoch na prelome marca a apríla.  
 
Belgicko eviduje za posledných 24 hodín 1209 pozitívnych testov, Holandsko 969.  
 
V Belgicku tiež prvýkrát od začiatku epidémie klesol počet hospitalizovaných, keď bolo v nemocniciach prijatých 487 pacientov, 
zatiaľ čo 524 vyliečených ľudí ich mohlo opustiť.  
 
Podľa belgického krízového štábu v týchto dňoch zdravotnícka kríza v krajine vrcholí. (čtk)  
 
15:55Matovič opakovane útočí na svojho predchodcu Petra Pellegriniho, podľa neho si má za pozitívne prípady v osadách spytovať 
svedomie a za svoje skutky sa má ospravedlniť. Matovič zároveň povedal, že budú navyšovať mobilné odberové jednotky.  
 
15:54Atletické majstrovstvá sveta v americkom Eugene, ktoré pre OH v Tokiu posunuli o rok, sa uskutočnia v júli 2022. Šampionát 
bude predchádzať Hrám Commonwealthu v Birminghame a majstrovstvám Európy v Mníchove. (eurosport)  
 
15:50V osadách testovali podľa Matoviča len tých ľudí, ktorí prišli zo zahraničia. „Koľko ďalších ľudí mohli nakaziť?“ pýta sa premiér 
a hovorí, že by sme mali v hygienických opatreniach ešte pritlačiť.  
 
Foto N – Tomáš Benedikovič15:4934-ročného muža, ktorý ukradol v Londýne z nemocnice tri ochranné rúška, odsúdili na tri 
mesiace odňatia slobody.  
 
Súd Leruna Hussaina, pochádzajúceho zo štvrte Clampham na juhu Londýna, uznal vinným z krádeže chirurgických masiek, ku 
ktorej došlo v nemocnici King’s College Hospital.  
 
V Británii už došlo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu k viacerým zatknutiam. Jeden muž na severe Londýna bol 
napríklad zadržaný po tom, ako sa vyhrážal policajtom, že ich opľuje a nakazí koronavírusom.  
 
Británia eviduje doteraz 6159 úmrtí na ochorenie COVID-19. (tasr, afp)  
 
15:48Armáda a zdravotníci zatiaľ otestovali 30 osád, podľa Matoviča ešte vyše tisíc ostáva. „Peter Pellegrini nám dal taký darček, 
že budeme radi, ak sa z toho vylížeme,“ dodal Matovič.  
 
15:48Matovič o pozitívnych prípadoch v osadách: „Títo ľudia za to nie sú vinní, tak ako nikto z majority nie je vinný, že sa nakazili,“ 
hovorí premiér s tým, že za to môže bývalá vláda, ktorá  
 
ľudí nedala do povinnej, ale len do dobrovoľnej domácej karantény.  
 
15:45Grécke úrady uzavreli dva tábory pre migrantov severne od Atén po tom, ako testy v nich potvrdili 28 nakazených 
koronavírusom.  
 
„Prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme predišli šíreniu vírusu,“ povedal na pôde gréckeho parlamentu minister pre migráciu 
Notis Mitarakis.  
 
Výskyt koronavírusu zaznamenali v dvoch táboroch, v ktorých žije približne 4800 ľudí. Ide o štátom spravované tábory, kde migranti 
bývajú v kontajneroch, ktoré sú od seba dostatočne vzdialené.  
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Z preplnených utečeneckých táborov na gréckych ostrovoch v Egejskom mori zatiaľ nijakých infikovaných migrantov nehlásili.  
 
V Grécku zatiaľ majú oficiálne 1832 infikovaných a 81 úmrtí. (tasr, dpa)  
 
15:44Na Slovensku za utorok pribudlo 101 potvrdených prípadov koronavírusu pri 2042 testoch, v 5 osadách zistili 31 pozitívnych 
prípadov. „Prestaňme blúzniť o otváraní obchodov,“ povedal v reakcii na nové údaje Igor Matovič.  
 
15:42Matovič skritizoval koaličných partnerov, ktorí na Facebooku kritizovali kontroly na cestách. „Miesto toho, aby riešili problém, 
robili si kampaň na Facebooku,“ zareagoval Matovič  
 
a dodal, že takto sa dobré koaličné vzťahy nebudujú.  
 
15:41Premiér Matovič kritizuje policajného prezidenta Lučanského, tvrdí, že si jeho pokyny na kontrolovanie áut počas zákazu 
vychádzania vysvetlil po svojom, a preto sa dnes tvorili po celom Slovensku kolóny. „Považujem to za sabotáž uznesenia vlády,“ 
povedal Matovič a dodal, že by policajný prezident mal vysvetliť, čo sa stalo.  
„Myslím si, že pán policajný prezident by mal predstúpiť pred kamery a vysvetliť, či to bolo úmyselne alebo nejakým nedopatrením,“ 
povedal Matovič.  
 
15:39Egypt predĺži zákaz nočného vychádzania o 15 dní, potrvá tak do 23. apríla, keď má začať moslimský pôstny mesiac 
ramadán. V Egypte je viac ako 1440 potvrdených prípadov koronavírusu a 94 pacientov tam zomrelo. (čtk)  
 
15:34Naživo: Igor Matovič má brífing k aktuálnym informáciám o koronavíruse  
 
15:24Policajný prezident Lučanský v reakcii na Matovičovu kritiku uviedol, že polícia postupovala v zmysle uznesenia vlády. Premiér 
Lučanského obvinil z kolón na cestách a tvrdí, že policajné kontroly mali byť len náhodné.  
„Polícia postupovala v zmysle uznesenia vlády, v ktorom boli naformulované výnimky. Tie sme zohľadňovali pri príprave rozkazu 
prezidenta Policajného zboru pre hliadkovú činnosť policajtov,“ povedal Lučanský. Zároveň dodal, že sa s týmto rozkazom stotožnilo 
aj vedenie rezortu vnútra. (tasr)  
 
15:03300 osobností píše Angele Merkelovej: Postavte sa na čelo boja s krízou za celú Európu. „Pred sto rokmi európske krajiny 
nepočúvali rady Johna Maynarda Keynesa a ďalších popredných ekonómov a malo to katastrofálne následky. Teraz nesmieme 
urobiť rovnakú chybu.“  
 
15:01Správa, že po obci Dobrá Niva chodí dodávka s označením Červeného kríža a ponúka testovanie, je vymyslená. Podľa 
pôvodných informácií My Bystrica mala posádka dodávky testovať na COVID-19 za 50 eur. „Ženy z dediny, ktoré to údajne videli, 
všetko popreli,“ uviedla Zuzana Stanová zo Slovenského Červeného kríža.  
 
15:00Prečo sme dnes stáli v kolónach. Epidemiologička Zuzana Krištúfková vysvetľuje, prečo odporúčala opatrenie na obmedzenie 
pohybu.  
 
14:55Prezidentka Zuzana Čaputová hovorila o obmedzení pohybu s premiérom a ministrom vnútra: „Obidvaja ma uistili, že kontroly 
by už ďalej mali prebiehať náhodne, v súlade s účelom opatrenia, ktorým je zabrániť zbytočnému cestovaniu a nie monitorovať 
všetky, aj evidentne pracovné jazdy.“  
 
Verí, že dnešná situácia „neovplyvní negatívne našu súdržnosť, ktorú aj v ďalšom v boji s koronavírusom potrebujeme asi zo 
všetkého najviac“.  
 
14:51Igor Matovič viní z kolón na cestách policajného prezidenta Milana Lučanského. Videom z tlačovky dokazuje, že on sám 
hovoril o náhodných kontrolách. „Dopadlo to tak, že policajtom v teréne dali inštrukcie zastavovať všetkých. Bláznovstvo… a pán 
policajný prezident Lučanský má čo vysvetľovať.“  
Premiér sa zároveň ospravedlnil policajtom za dopoludňajšie tvrdenie, že „sa to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk“. „Pôvodne 
som dostal informáciu, že kontrolovať všetkých bola nadpráca jednotlivcov z ich radov. Nie, robili len to, čo im vedenie prikázalo,“ 
napísal Matovič na Facebooku.  
 
14:48Poľská centrálna banka prekvapujúco znížila základnú úrokovú sadzbu na 0,5 percenta z doterajšieho 1 percenta. Uvoľnením 
menovej politiky sa snaží zmierniť dosah koronavírusu na ekonomiku. (reuters)  
 
14:36Matovič zmazal status na Facebooku, v ktorom písal, že kontroly na cestách mali byť náhodné a „zrána sa to niektorým 
hliadkam vymklo z rúk“.  
 
14:34Matoviča kritizuje aj expremiér Peter Pellegrini. „Takto vyzerá chaos v podaní predsedu vlády. Najskôr silné reči o ochrane 
ľudí pred hnusobou. Keď sa mu situácia vymkla z rúk a vznikli zápchy, pokojne to hodil na vojakov a policajtov, ktorí napĺňajú len 
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jeho príkaz. A na svojom FB z nich urobil doslova aktivistov, ktorí nepochopili, čo od nich chcel. Tomu sa hovori čistá deštrukcia 
štátu.“  
 
14:31V Česku sa podľa ministra zdravotníctva podarilo zastaviť nekontrolovateľné šírenie koronavírusu. „Správy sú pozitívne. 
Česko sa ubránilo tomu najhoršiemu, (…) môžeme sa vracať späť do normálneho života,“ povedal Adam Vojtěch.  
 
Očakáva, že do konca apríla bude nakazených 10 600 ľudí, pôvodne ministerstvo odhadovalo 14 000.  
 
Reprodukčné číslo, teda číslo, ktoré určuje, koľko ľudí ďalej nakazí jeden chorý človek, sa podľa zdravotníckych úradov blíži číslu 
jeden. (novinky, tasr)  
 
14:26Česká automobilka Škoda Auto opäť predĺžila odstávku výroby vo všetkých troch svojich českých závodoch pre pandémiu 
koronavírusu, a to do 27. apríla. Odstávka sa tak predĺžila o ďalší týždeň. Škoda patrí do skupiny Volkswagen. (čtk)  
 
14:25Čínsky režim otvoril Wu-chan, ale k normálu to má ďaleko. Po 76 dňoch karantény môžu obyvatelia so zeleným kódom v 
mobile na ulicu. Kým Peking hrá víťazný naratív, príbuzní obetí ťažko skrývajú hnev.  
 
Cestujúci z obavy pred nákazou často nosia ochranné obleky. Foto – TASR/AP14:23V Taliansku sa výrazne znížila miera šírenia 
koronavírusu. Jeden nakazený v priemere infikuje menej než jedného ďalšieho človeka, uviedol minister zdravotníctva Roberto 
Speranza.  
„To je mimoriadny výsledok, keď uvážime, že ešte pred niekoľkými týždňami každý pozitívny človek nakazil až štyroch ďalších ľudí,“ 
povedal Speranza.  
 
„Pracujeme na začatí druhej fázy s uvoľňovaním opatrení. Budeme však musieť naďalej žiť spoločne s vírusom, pretože ten 
nezmizne,“ varoval. (apa, čtk)  
 
14:20V Európe je už viac ako 750-tisíc nakazených koronavírusom, na celom svete 1,4 milióna. Viac ako 100-tisíc nakazených už 
majú štyri európske krajiny, k Španielsku, Taliansku a Francúzsku dnes pribudlo Nemecko. (afp)  
 
14:17Taliansko uzatvára svoje prístavy humanitárnym lodiam zachraňujúcim migrantov. Vláda argumentuje, že prístavy nemôžu byť 
pre epidémiu koronavírusu považované za bezpečné. (reuters)  
 
14:14Vo Švajčiarsku klesá počet nových prípadov nákazy koronavírusom, tretí deň za sebou ich bolo menej ako 600 (na vrchole 
takmer 1400). Priaznivý trend hlási tiež Rakúsko, kde za 24 hodín pribudlo 343 pacientov (na vrchole vyše 1300). (čtk, 
worldometers)  
 
14:09Eurokomisia sa s krajinami EÚ nezhodla na spoločnom pláne, ktorý by koordinoval rušenie opatrení zavedených v súvislosti s 
koronavírusom. Komisia chcela pôvodne prezentovať návrh stratégie ich uvoľňovania, po negatívnych reakciách časti krajín ho však 
najmenej o týždeň odložila.  
 
K schváleniu pripravovaných odporúčaní sa Brusel plánuje vrátiť  
 
„v blízkej budúcnosti“ po Veľkej noci.  
 
Čo má eurokomisia v úmysle:  
 
Šéfka EK Ursula von der Leyenová chcela dnes prezentovať návrh „cestovnej mapy“ so všeobecnými odporúčaniami pre ústup od 
jednotlivých koronavírusových obmedzení.  
 
„Členské krajiny sú v rôznych štádiách boja s koronavírusom… Po kontaktoch so štátmi a ďalšou reflexiou sme dospeli k záveru, že 
potrebujeme trochu viac času,“ vyhlásil hovorca EK Eric Mamer.  
 
Prečo treba viac času:  
 
Podľa eurokomisie je dôležité poskytnúť krajinám návod na koordinované uvoľňovanie reštrikcií, no nechce naznačovať, že 
opatrenia by mali v nasledujúcich dňoch začať rušiť ťažko zasiahnuté štáty.  
 
Česko, Rakúsko či Dánsko už oznámili, že začnú postupne upúšťať od niektorých čiastkových obmedzení, krajiny ako Taliansko, 
Španielsko či Francúzsko zatiaľ akékoľvek úľavy vylučujú.  
 
EK zobrala na vedomie, že pripravovaný plán musí brať do úvahy rôznu situáciu v jednotlivých krajinách a rozdielne kapacity ich 
zdravotníckych systémov. (čtk)  
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14:06Minister obrany Jaroslav Naď z OĽaNO po problémoch v doprave povedal, že kontroly na cestách budú už len náhodné. 
Zároveň kritizoval „populistické“ statusy koaličných kolegov a sľuby o otváraní obchodov.  
 
14:06 Matovič ohlásil na 15.30 tlačovku s názvom „Situácia je vážna, prosím, nebláznime“. Zúčastní sa jej aj člen permanentného 
krízového štábu Peter Pollák. „Verím, že po zverejnených informáciách prestane opakované blúznenie našich koaličných partnerov 
o otváraní obchodov či škôl hneď po Veľkej noci a zľahčovanie ochorenia COVID-19 na nejakú chrípku,“ napísal premiér na 
Facebooku.  
 
14:05Hospodárstvo Spojených štátov by sa mohlo v 2. štvrťroku prepadnúť o vyše 30 %, predpovedá bývalý šéf Fedu Ben 
Bernanke. Podľa neho môže najväčšej ekonomike na svete zotavenie zo súčasného šoku trvať aj niekoľko rokov.  
 
Bernanke vníma menovú a rozpočtovú reakciu USA na ekonomické dosahy koronavírusu ako dobrú, no podľa neho budú potrebné 
ďalšie opatrenia, píše Reuters.  
 
„Bude to veľmi dlhé a desivé obdobie. Keď pôjde všetko dobre, môžeme sa za jeden či dva roky nachádzať vo výrazne lepšej 
pozícii,“ myslí si Bernanke, ktorý šéfoval americkej centrálnej banke od februára 2006 do januára 2014.  
 
Čo hovorí bývalý šéf Fedu:  
 
zotavenie americkej ekonomiky potrvá kratšie než po finančnej kríze 2007 – 2009,  
pravdepodobné je postupné obnovovanie ekonomickej aktivity, no vylúčené nie je ani opätovné utlmenie, ak by šírenie koronavírusu 
znovu nabralo na intenzite,  
medzi dlhodobé negatívne dosahy koronavírusu môžu patriť zmeny v odvetví turizmu či trvalé obavy spotrebiteľov z ďalšej krízy.  
 
13:46WHO varuje pred príliš skorým rušením opatrení proti koronavírusu. Pokrok dosiahnutý v Európe je podľa organizácie stále 
mimoriadne krehký. Rušenie niektorých opatrení už oznámili napríklad Rakúsko, Dánsko či Česko. (reuters)  
 
13:44Taliansko po poklese nových prípadov nakazených hovorí o druhej fáze boja proti koronavírusu a zmiernení niektorých 
opatrení. „Budeme však musieť byť veľmi opatrní s fázou 2: ak netrafíme načasovanie, budeme sa musieť znovu zatvoriť a začať 
odznova,“ povedal minister zahraničia Di Maio. (euractiv)  
 
13:41Ministrov financií eurozóny opäť rozhádali podmienky úverov a koronabondy. Ani po celonočných rokovaniach sa nedohodli na 
kľúčových iniciatívach na podporu európskej ekonomiky. EÚ preto ostáva bez hlavných spoločných nástrojov na boj s 
hospodárskymi následkami koronakrízy. (euractiv)  
 
13:38Premiér ani ministerstvo zdravotníctva stále nezverejnili aktuálne čísla nakazených. Premiér mal síce doobeda tlačovú 
konferenciu s predstaviteľmi cirkví, ale na nej odmietol odpovedať na otázky, ktoré sa netýkali ich stretnutia. Ohlásil, že bude mať 
tlačovú besedu. Do 13:30 však nebola žiadna ohlásená.  
 
13:37Šesť slovenských vedcov píše vládnym politikom: „Potrebujeme čo najmenej dramatických vyhlásení, zvlášť ak sa 
nezakladajú na premyslenom pláne a na odborných stanoviskách.“ Radia aj zobrať politikom každodenné informovanie o počte 
nakazených a nechať to na úrady.  
 
13:32Štáty EÚ podporili ďalšie využitie peňazí z kohéznej politiky na boj s koronavírusom. Veľvyslanci krajín schválili návrh 
eurokomisie, ktorý umožní čerpať financie zo štrukturálnych fondov na podporu zdravotníctva či zasiahnutých odvetví.  
 
Komisia minulý týždeň navrhla k doterajším 37 miliardám eur z kohéznej politiky vyhradeným na núdzové použitie uvoľniť ďalšie 
financie pôvodne určené na rozvojové projekty.  
 
Ako to má fungovať:  
 
štáty budú môcť prevádzať financie slúžiace na pokrytie potrieb spojených s pandémiou medzi jednotlivými fondmi (fond pre 
regionálny rozvoj, sociálny a kohézny fond);  
peniaze budú môcť pružne prúdiť medzi jednotlivými regionálnymi úrovňami či tematickými oblasťami, aby ich bolo možné 
presmerovať do najviac zasiahnutých oblastí;  
štáty sa nebudú musieť v niektorých prípadoch podieľať na projektoch vlastným spolufinancovaním.  
 
Na čerpanie peňazí podľa nových pravidiel je potrebný ešte súhlas Európskeho parlamentu. (čtk)  
 
13:27Na Slovensku sú počas pandémie koronavírusu povinne zatvorené interiérové aj exteriérové športoviská. Aké sú vaše 
skúsenosti zo športovania v uliciach či v prírode? Ako sa správate a ako sa správajú ostatní športujúci? Napíšte nám.  
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13:23Vláda ukázala nové ekonomické opatrenia: zatvorené firmy nemusia za apríl platiť odvody, o peniaze môžu žiadať aj veľké 
firmy.  
 
Štát posúva spustenie prijímania žiadostí pre SZČO bez zamestnancov, žiadať môžu od stredy od 16.00 hod.  
Od budúceho týždňa bude ministerstvo práce prijímať žiadosti od SZČO a firiem, ktoré majú zamestnancov a klesli im tržby.  
O pomoc môžu žiadať už aj podnikatelia, ktorí neboli schopní zaplatiť odvody za mesiac február a nariadením štátu museli zavrieť 
prevádzky či obchody.  
 
13:12Vybrať si medzi Matovičom a Sulíkom je ťažké – jeden klame, druhý zľahčuje, píše v komentári o spore vo vláde Roman Pataj.  
 
13:09Ministerstvo školstva sprístupnilo učiteľom a rodičom digitálne učebnice zadarmo. Stiahnuť si ich môžu z ministerskej 
webstránky Edičný portál, kde je 558 titulov od 14 vydavateľov.  
 
„Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a 
sprístupnili učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie,“ oznámil minister školstva Branislav Gröhling na 
svojom Facebooku.  
 
Webstránka edičného portálu  
 
Ministerstvo neskôr upresnilo, že heslá pošle riaditeľom aj učiteľom ich škola.  
 
Cez Edičný portál si školy objednávajú už schválené učebnice a ministerstvo tam informuje o učebnicovej politike. Na podstránke 
eAktovka sú zverejnené digitalizované učebnice zadarmo, doteraz však boli prístupné len pre učiteľov. Ministerstvo umožnilo, aby 
sa k nim teraz vedeli dostať z domu aj rodičia.  
 
13:07Štát spustí pomoc pre zamestnávateľov – podniky aj SZČO so zamestnancami – začiatkom budúceho týždňa. O príspevky na 
mzdy môžu žiadať bez ohľadu na počet zamestnancov, doterajší limit sa zruší.  
 
Ilustračné foto – TASR 13:06Prestrelka medzi Matovičom a Sulíkom ukazuje, že spor v koalícii o reštrikcie proti koronavírusu môže 
silnieť. Koaliční partneri očakávajú zmiernenie policajných kontrol, hlavnou témou je však pre nich vízia postupného návratu k 
normálnemu životu.  
 
13:04Španielsko hlási za posledných 24 hodín ďalších 757 obetí koronavírusu. Ich počet tak oproti predchádzajúcemu dňu druhý 
deň za sebou vzrástol, v utorok hlásili 743 úmrtí. (reuters)  
 
13:02Medzi prvými porazenými v tejto kríze bude veľa majiteľov dlhopisov slovenských podnikov, predpovedá Filip Glasa z 
Finstat.sk. „Emitenti slovenských junk dlhopisov sú práve tí draví podnikatelia a žraločikovia, ktorí neváhajú potopiť svojich veriteľov 
a zahojiť sa na ich úkor.“  
 
12:56Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga verí, že minister vnútra Roman Mikulec prehodnotí rozkazy pre políciu. „Určite sa v 
priebehu pár hodín režim prispôsobí realite a polícia zmierni kontrolu tak, aby občania mohli aj v tejto ťažkej situácii zvládnuť cestu 
do práce, prípadne starostlivosť o dieťa či cestu domov.“  
Šeliga zároveň vyzval koaličných partnerov, aby si neposielali odkazy cez Facebook. „Som v politike krátko, vlastne som nováčik. 
No viem, že sme v napätej situácii, ktorá si vyžaduje mimoriadnu rozvahu a pokoj. Chcem preto apelovať na všetkých koaličných 
partnerov, aby zvážili slová a odkazy cez médiá. Verejnosť dnes potrebuje jasnú komunikáciu a signál našej jednoty v boji proti 
koronavírusu.“  
 
12:51Bratislavský župan Juraj Droba zo SaS hovorí, že zákazy nie sú správne, ale už ich treba nechať dobehnúť. „Veľkonočné 
sviatky by som radšej riešil výzvami a odporúčaniami.“  
 
12:40Reťazec Kraj sa ospravedlňuje zákazníkom za dočasný výpadok niektorých druhov tovaru v obchodoch. Zdôvodňuje ho 
zdržaním zásobovacích vozidiel kontrolami na hraniciach okresov, tvrdí, že situáciu rieši.  
 
12:39Dvojnásobný olympijský finalista v behu na 800 metrov Donato Sabia zomrel vo veku 56 rokov na následky ochorenia COVID-
19. Sabia je prvým talianskym olympionikom, ktorý zomrel po nakazení sa novým koronavírusom. (ansa)  
 
12:35Nemecký HDP klesne v 2. štvrťroku medzikvartálne o rekordných 9,8 %, odhadujú popredné hospodárske inštitúty. Išlo by o 
najhlbší prepad od začiatku zverejňovania dát v roku 1970 a dvojnásobný oproti roku 2009, keď udrela finančná kríza.  
 
Inštitúty očakávajú, že v 1. kvartáli nemecká ekonomika v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesne o 1,9 %, píše Reuters.  
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V ďalšom období sa prepad výraznejšie prehĺbi v dôsledku ďalekosiahleho utlmenia hospodárskych aktivít. Za celý rok môže 
ekonomika klesnúť o 4,2 %.  
 
Pandémia zanechá stopu aj na trhu práce. Na vrchole krízy by sa nezamestnanosť mohla zvýšiť na 5,9 %, bez práce by zostalo 2,4 
milióna ľudí. V marci dosiahla bez úpravy o sezónu 5,1 %.  
 
Podľa inštitútov by sa situácia mohla zlepšiť už v druhej polovici tohto roka. Na 3. štvrťrok odhadujú rast o 8,5 %, v 4. kvartáli o 3,1 
%. Na budúci rok už počítajú s oživením a rastom HDP o 5,8 percenta.  
 
12:29Vláda bude mať rokovanie vo štvrtok o 10. hodine. Program zatiaľ nezverejnili.  
 
12:28Veronika Remišová je za postupný návrat k normálnemu životu. „Sme za postupné uvoľňovanie života. Už dnes kríza ohrozuje 
chronicky chorých ľudí. Boj proti koronavírusu je dôležitý, ale opatrenia musia byť vyvážené a racionálne, aby neohrozovali ľudí, 
ktorých trápia napríklad iné choroby,“ povedala podpredsedníčka Za ľudí. (expres)  
 
12:27Polícia prijala opatrenia na zjednodušenie kontrol v okresoch, potvrdil policajný hovorca Michal Slivka. Ako presne by sa mali 
kontroly zjednodušiť, aby sa nevytvárali dlhé kolóny, polícia zatiaľ nepriblížila.  
„Vopred sme upozorňovali, že sa v súvislosti s kontrolami môžu vytvárať kolóny, preto opätovne vyzývame všetkých, ktorí nemusia 
nevyhnutne opúšťať okres, aby zostali v okrese,“ vyzýva polícia.  
 
12:26Vicepremiérka Remišová (Za ľudí) povedala, že jej strana na vláde navrhovala, aby zákaz vychádzania platil od piatka do 
pondelka, teda nie cez pracovné dni. Minister obrany Naď (OĽaNO) uviedol, že chcú minimalizovať negatívne vplyvy na ľudí. „Ak 
sme urobili nejaké chyby, bolo to v dobrej viere.“ (expres)  
 
12:21Matovič tvrdí, že policajné kontroly mali byť len náhodné, jeho minister Mikulec hovoril ešte v pondelok niečo iné. „Na výstupe 
z okresu, kde budú hlavné ťahy, budú zastavovať každé jedno auto, respektíve je to naším cieľom, aby pohyb naozaj bol 
obmedzený čo najviac.“  
 
12:20Šéf najväčšej MMA organizácie Dana White obíde karanténu, zápasy zorganizuje na vlastnom ostrove a na území Indiánov. 
Dlhoročný priateľ Donalda Trumpa chce zápasníkov zvážať súkromnými lietadlami a nepovedal, či budú testovaní na COVID-19.  
 
12:14Kolóny sa už tvoria aj na ceste 1. triedy priamo v Stupave smerom do Bratislavy, ide paralelne s diaľnicou D2. Za Stupavou sa 
končí okres Malacky, mesto je momentálne neprejazdné. Nad oblasťou lieta policajný vrtuľník.  
 
Foto – N12:14Polícia vyvracia slová premiéra Matoviča, ktorý tvrdí, že kontroly majú byť len náhodné. „Na hraniciach okresov 
policajti a vojaci každého kontrolujú a zisťujú dôvody porušenia zákazu vychádzania. U každého evidujú osobné údaje, telefón, účel 
a cieľ cesty,“ píše na Facebooku. Kto nepreukáže hodnoverný dôvod, toho otočia.  
 
12:11Desať rokov mal Robert Fico na to, aby sme sa pripravili na horšie časy. Teraz sú tu. Podľa mnohých dokonca najhoršie a 
ešte to nekončí, píše Silvester Lavrík. „Ak budeme hľadať vinníka, nehľadajme ho inde než vo vlastnom zrkadle. Volili sme ho. 
Napriek tomu, že sme tušili, čo všetko dokáže nechať ukradnúť, spreneveriť, zatajovať.“  
 
12:03Poľnohospodárska a potravinárska komora žiada vládu, aby ešte dnes umožnila plynulý prechod kamiónov s potravinami 
naprieč celým Slovenskom. Zásobovanie podľa nej nesmie podliehať kontrolám policajných zložiek na hraniciach okresov.  
 
Poľnohospodári, potravinári a obchodníci vyzvali kompetentných, hlavne ministrov pôdohospodárstva a vnútra, aby urýchlene riešili 
vzniknutú situáciu. Tvrdia, že ak sa riešiť nebude, môže skončiť kolapsom v zásobovaní obyvateľstva.  
 
Rozvozy niektorých potravín a vstupov do rastlinnej a živočíšnej výroby meškajú podľa SPPK od skorých ranných hodín pre 
vyhlásenie zákazu vychádzania a policajné kontroly áut medzi okresnými mestami. Na neúnosnú situáciu upozorňujú mnohí 
výrobcovia potravín, obchodníci, dodávatelia, poľnohospodári, ktorí sa nemôžu dostať so svojím tovarom na miesto určenia.  
 
Niektoré zásobovacie vozidlá podľa SPPK dokonca prechádzajú viacerými kontrolami, keďže výrobky prevážajú cez viaceré mestá. 
Obchodníci upozorňujú, až pri neriešení situácie si ľudia zajtra v obchodoch nekúpia to, čo potrebujú.  
 
„Pokiaľ by mal tento stav trvať aj v ďalších dňoch, prísun potravín a drogérie by skolaboval úplne,“ vraví predseda Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  
 
12:00Šéf Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš k opatreniam: „Ukazuje sa, že vďaka opatreniam nám taliansky scenár nehrozí. 
Teraz potrebujeme aj dobrú ekonomickú odpoveď na krízu.“ Po Veľkej noci podľa neho musíme konať. „Lebo potenciálne škody 
môžu byť brutálne.“  
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Čo radí:  
 
• zabezpečiť, aby peniaze z „prvej pomoci“ čo najskôr dotiekli k ľuďom;  
• pripraviť „druhú pomoc“ (veľké firmy a nepokryté skupiny obyvateľstva);  
• postupne uvoľňovať zdravotné opatrenia a pružne manažovať prípadné ohniská nákazy.  
 
11:51Dnešný kolaps na cestách ohrozil dodávku čerstvých pekárenských výrobkov do obchodov. Zväz pekárov žiada, aby sa čím 
skôr uvoľnili aspoň jazdné pruhy pre potravinárske zásobovacie autá, inak spotrebitelia môžu nájsť prázdne pulty.  
 
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov eviduje sťažnosti pekární, pretože vodiči zásobovacích áut majú problém dostať 
sa načas s tovarom do predajní.  
 
„Množstvo spoločností zásobuje obchody vo viacerých okresoch, avšak kontroly na ich hraniciach spôsobujú, že vodiči aj viac ako 
hodinu čakajú v kolónach. Zákon nám však nariaďuje, v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť, 
a opatrenia nám to výrazne komplikujú,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
 
Obdobie Veľkej noci je spojené so zvýšeným dopytom po pekárenských výrobkoch. V tomto čase sa zväčša predá o pätinu viac 
výrobkov ako štandardne.  
 
Spotrebitelia však môžu nájsť prázdne pulty, nakoľko dodávky výrazne meškajú. Pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého 
pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší problém: ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, zväz 
tvrdí, že aj z dôvodu obmedzení predajného času vyhradeného výlučne pre seniorov.  
 
„Obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa logicky musia následne znehodnotiť. Myslím si, že v čase, 
keď sa má šetriť na všetkých úrovniach v spoločnosti, je toto nezmyselné hazardovanie s potravinami alarmujúce,“ dodáva 
Lopúchová. Verí, že vláda tento problém čoskoro vyrieši.  
 
11:48Premiér Igor Matovič v ďalšom statuse na Facebooku tvrdí, že kontroly v okresoch mali byť náhodné: „Zrána sa to niektorým 
hliadkam vymklo trochu z rúk… Napriek tomu – nehaňme ich za to… Malo by to byť už v poriadku. Dík,“ píše premiér.  
 
Premiér na Facebooku o 10:46 a 11:43.11:48Politici po celom svete hovoria, že sme vo vojne s vírusom. „No keď už raz lídri zistili, 
že vojna je nevyhnutná, čoskoro si uvedomili, že nemajú zbrane, s ktorými by mohli bojovať. Do objavu vakcíny nám chýba možno 
12 až 18 mesiacov. Antivirotiká môžu byť dostupné skôr, ale ani tie tu nebudú hneď zajtra,“ píše Richard N. Haass.  
 
11:43Epidémia koronavírusu môže pripraviť Nitru o milióny eur. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhadla výpadok daní z 
príjmov fyzických osôb pre mesto Nitra na tento rok na 1,9 až deväť miliónov eur.  
 
K týmto stratám treba podľa radnice pripočítať výpadky príjmov z nájmu, zo vstupného na kultúrne a športové podujatia, zvýšené 
náklady na boj s novým koronavírusom a na potláčanie ekonomických následkov.  
 
„Tak ako iné mestá a obce, aj Nitra bude musieť zmraziť čerpanie časti výdavkov vo všetkých oblastiach. Odbor ekonomiky a 
rozpočtu preto v spolupráci s vedúcimi jednotlivých odborov neustále analyzuje dosahy na príjmy a výdavky mesta. Predbežné čísla 
hovoria o obmedzení čerpania rozpočtu vo výške približne 4,2 milióna eur. Pri porovnaní s odhadom výpadku Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť je zrejmé, že zmrazenie na tejto úrovni nemusí byť postačujúce,“ uviedol odborný poradca pre komunikáciu na 
mestskom úrade Henrich Varga. (tasr)  
 
11:39Naživo: Aktuálna dopravná situácia na trase Dunajská Lužná – Rovinka – Bratislava. Polícia vyzýva ľudí, aby necestovali, ak 
nemusia, a napomohli tak zlepšiť dopravnú situáciu.  
 
11:35Do dnešného dňa si stiahlo žiadosť o pomoc 36 000 zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť prevádzku na základe rozhodnutia 
štátu, uviedol minister práce Milan Krajniak. Už skontrolovaných a zúradovaných bolo vyše 1700 žiadostí.  
 
11:33Ak situáciu cez Veľkú noc Slovensko zvládne, po nej sa môže vláda baviť o postupnom otváraní ekonomiky, povedal minister 
práce Krajniak. „Ak zvládneme Veľkú noc, o to skôr môžeme opatrenia uvoľňovať.“ Krajniak tak reagoval na otázku, čo hovorí na 
kolóny a zápchy spôsobené obmedzeniami v súvislosti s epidémiou.  
 
11:29V eurofondoch ministerstva práce našli 200 miliónov eur a v ďalších rezortoch 300 miliónov eur na pomoc na udržanie 
pracovných miest. Povedal to minister práce Krajniak (Sme rodina).  
 
11:27Firmám, ktoré boli povinne zatvorené, má štát odpustiť odvody za apríl. Informoval o tom minister financií Eduard Heger.  
 



51/259 

11:26Preplatky na dani z príjmov vyplatí štát do 10. mája, nie až na konci pandémie, sľubuje ministerstvo financií. Neistotu 
spôsobilo to, že v zákone, ktorý parlament schválil minulý týždeň, sa jasne nepovedalo, dokedy finančná správa vyplatí preplatky, 
ak niekto podal daňové priznanie do konca marca.  
 
11:22Vláda pripravuje pomoc aj pre podnikateľov, ktorí neplatili odvody do Sociálnej poisťovne. Podľa ministra Krajniaka bude však 
nižšia ako pre tých, ktorí odvody platili.  
 
11:22Keď sa dostaneme z tejto krízy, svet bude iný a ľudia sa budú viac spoliehať na rodiny a jeden na druhého, píše komentátor 
Bloombergu Chris Bryant. „Budeme outsourcovať menej vecí a viac si ich budeme robiť sami.“  
 
11:17SZČO, ktorí nemajú zamestnancov, môžu podať žiadosť o pomoc od 16.00 hodiny a nie už od 12.00 hodiny. Informoval o tom 
minister práce Krajniak. Povedal tiež, že do schémy pomoci spadajú zamestnávatelia bez ohľadu na počet zamestnancov.  
 
Od budúceho týždňa budú prijímať žiadosti od SZČO a firiem s poklesom tržieb. O túto pomoc môžu žiadať aj podnikatelia, ktorí 
neboli schopní zaplatiť februárové odvody v marci. Môžu žiadať o pomoc na udržanie pracovných miest.  
 
11:06V Martine sa rozbehla výroba ochranných štítov a do konca mesiaca má pribudnúť aj nová výroba najúčinnejších respirátorov 
FFP3. V oboch prípadoch ide o produkcie až desiatok tisíc pomôcok denne.  
 
11:05Tenistka Belinda Benčičová hovorí, že ani ona nebola pripravená, že nebude mať prácu. Švajčiarka, ktorá je svetovou 
osmičkou, trénuje na Slovensku a bojí sa navštíviť svoju slovenskú babku.  
 
11:05Podcast V ženskom rode: Sylvia Gancárová: Domáce násilie nie je kríž, ktorý je žena povinná niesť, ani ak sa vydala v 
kostole.  
 
10:58Premiér reaguje na kritiku Richarda Sulíka: „Neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne konané vo verejnom záujme a 
postovať na Facebook svoje výplody mysle je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné.“  
 
10:47Práca z domu je najčastejším opatrením, ktoré volia zamestnávatelia na Slovensku v týchto dňoch. Aktuálne pracuje z domu 
viac ako 47 percent respondentov, ktorí sa zapojili do prieskumu portálu Platy.sk.  
 
Do prieskumu sa zapojilo 914 respondentov, údaje sa zbierali od 18. do 30. marca 2020.  
 
Najvyšší podiel zamestnancov s home office je v informačných technológiách, marketingu či oblasti financií. Najnižší podiel v gastre, 
cestovom ruchu, vo výrobe, doprave a špedícii.  
 
Výsledky prieskumu ukazujú, že väčšina ľudí oceňuje, prípadne by ocenila možnosť pracovať v súčasnej situácii z domu. Takúto 
odpoveď uviedlo viac ako 56 percent ľudí.  
 
Takmer 60 percent respondentov uviedlo, že počas práce z domu pracujú rovnako alebo sú dokonca produktívnejší ako na 
pracovisku. Iba 18 percent respondentov priznáva, že doma majú problém s koncentráciou a takmer sedem percent ľudí uvádza, že 
prácu z domu považujú za príležitosť, keď môžu pracovať menej.  
 
10:47Zdravie verzus ekonomika alebo (falošné) dilemy v časoch pandémie. Jakub Dovčík v komentári uvažuje o správnosti 
rozhodovania, či má prednosť zachraňovanie životov alebo hospodárstva.  
 
10:44Zdravotné poisťovne upozorňujú, že pre výpadok zdrojov z verejného zdravotného poistenia nebudú mať v najbližších 
týždňoch dostatok financií na úhradu zdravotnej starostlivosti. Informovala o tom riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Katarína 
Kafková.  
Asociácia preto vyzýva vládu, aby vzhľadom na balíček určený na pomoc podnikateľom rozhodla aj o bezodkladnom dofinancovaní 
verejného zdravotného poistenia. (tasr)  
 
10:36Prievidzský dodávateľ pre automobilky Brose znížil kapacitu výroby o 70 percent, vyžiadala si to pandémia koronavírusu. 
Firma nevylúčila, že bude žiadať pomoc od štátu.  
 
Spoločnosť pôsobí v Prievidzi od roku 2015, v súčasnosti zamestnáva viac ako 1000 ľudí.  
 
„Brose ide momentálne na maximálne 30 percent kapacity svojej výroby, čo je veľmi málo. Máme 700 ľudí doma a snažíme sa ich 
platiť a držať. Nebudeme prepúšťať ľudí. To je najdôležitejšie, že majú prácu, oddýchnu si doma, sú s rodinami, ale hektika sa vráti 
naspäť, keď naši zákazníci začnú s výrobou,“ povedal generálny riaditeľ firmy Axel Mallener.  
 
Firma má podľa neho k dispozícii materiál na výrobu, reagovala veľmi rýchlo a objednala diely. „Máme zásoby, máme čo robiť a 
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expedujeme. Hlavne Ázia, a tiež iné krajiny začínajú robiť, nerobili taký shutdown, aký robí teraz Európa,“ dodal.  
 
Mallener nevylúčil, že firma ako veľký zamestnávateľ bude potrebovať pomoc od štátu.  
 
Spoločnosť v súčasnosti pracuje na tretej fáze rozšírenia svojho závodu. Koronakríza podľa generálneho riaditeľa túto investíciu 
neohrozila. (tasr)  
 
10:32Eurozóna môže potrebovať fiškálne stimuly až do výšky 1,5 bilióna eur, aby sa vysporiadala s hospodárskymi dosahmi 
pandémie koronavírusu, odkazuje ECB ministrom financií eurobloku. Časť krajín je ochotná zahlasovať len za tretinovú pomoc.  
 
Nemecko, Holandsko a ďalšie severoeurópske krajiny sú pripravené podporiť spoločné európske opatrenia len do výšky 500 miliárd 
eur, píše Reuters.  
 
Ministri financií EÚ sa zatiaľ nezhodli na spoločnom pláne, ako povzbudiť ekonomiky po koronakríze. Nedospeli ku kompromisu v 
otázke spoločných dlhopisov ani čerpania úverov zo záchranného fondu ESM.  
 
10:31Minister hospodárstva Richard Sulík nahral v krátkom videu kolónu áut stojacich pre kontroly na hraniciach okresov: „Z boja 
proti korone sme spravili fetiš.“ Pre 800 mŕtvych na chrípku ročne si podľa neho ekonomiku nelikvidujeme, pre 500 nakazených na 
koronu áno. „Toto je šialené a musí to skončiť. Premiérovi sa, žiaľ, neviem dovolať.“  
 
10:30Odkaz MMŠ: Vlády v krajinách Latinskej Ameriky či v Afrike sa obávajú, že pokračovanie bohoslužieb urýchli šírenie vírusu, 
ale súčasne sa boja aj hnevu veriacich, ak by bohoslužby zakázali.  
 
Zobraziť tému 
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Kolóny na cestách robia problémy pekárom: Ľudia môžu nájsť 
prázdne pulty, dodávky výrazne meškajú  

Dátum: 08.04.2020 

Zdroj: aktualne-spravy.eu  

Strana:  

Originál: URL  

 

Pekári žiadajú, aby sa čím skôr uvoľnili jazdné pruhy pre potravinárske zásobovacie autá. Zdroj: Reuters  

 
Pekári žiadajú, aby sa čím skôr uvoľnili jazdné pruhy pre potravinárske zásobovacie autá.  
Policajné kontroly spôsobili kolaps na cestách, čím sa vážnym spôsobom ohrozila dodávka čerstvých pekárenských výrobkov pre 
spotrebiteľov. Tvrdí to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Zväz od rána eviduje množstvo sťažností pekární či vodičov zásobovacích áut.  
...  
zdroj: HN Online 

 
  

 

http://www.aktualne-spravy.eu/článok/kolony-na-cestach-robia-problemy-pekarom-ludia-mozu-najst-prazdne-pulty-dodavky-vyrazne-meskaju/2572815
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O potraviny zatiaľ nie je núdza  
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Dátum: 09.04.2020 

Zdroj: Trend  

Strana: 36 

Originál:  

 
Veronika Rajničová  

Podniky pracujú na plné obrátky, potrebujú pracovnú silu  
 
Produkcia potravín na Slovensku funguje, žiadny potravinársky závod sa nezatvoril. Chýbajú však pracovníci, ochranné prostriedky 
a dezinfekcia. Podniky hľadajú cesty, ako vyrábať a existovať v čase krízy, a vyzerá to tak, že sa im darí.  
Pekári chcú cenové moratórium Pekárne a mlyny pre neustály dopyt nemožno zastaviť. Musia však nájsť nové spôsoby, ako 
pokračovať v produkcii. „Vláde sme prisľúbili, že obyvateľov nenecháme bez pekárenských či mlynárskych produktov. V prípade 
krízy zabezpečíme hotline pre rozvoz a priamy predaj základných pekárenských výrobkov ako chlieb a rožky priamo z auta na 
vybraných miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ hovorí predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zväz sa začal pripravovať na krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností 
predpokladá, že ak ochorie veľa zamestnancov, pekárne budú potrebovať približne tritisíc ľudí ako pomocný personál pre celý 
sektor naprieč Slovenskom.  
Firmy musia prednostne chrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar do predajní a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy. 
„Dôležité je ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky nevyrobia, ani sa nedostanú k zákazníkom,“ 
podotýka T. Lopúchová. Upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok. Vládu požiadali o pomoc s dodávkami 
respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie.  
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa súčasná 
situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov, ale i 
výrobcov,“ dodáva predsedníčka zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Dištančný režim v Taurise a Rybe V čase karantény sa 
spotrebitelia zásobujú najmä trvanlivými potravinami. Pocítil to aj jeden z najväčších producentov mäsa a mäsových výrobkov 
Tauris, ako aj Ryba Košice, ktoré patria pod holding Eco-Investment. Dopyt po ich výrobkoch stúpa a do ponuky ich zaraďujú aj 
internetové obchody. Oba podniky majú plné ruky práce, no pre hrozbu nákazy novým koronavírusom museli prijať niekoľko 
opatrení.  
Tauris Group vníma situáciu veľmi citlivo. „Uvedomujeme si zodpovednosť za plynulé zásobovanie Slovenska práve v týchto 
časoch. Ale zároveň aj riziko pre svojich pracovníkov a ich zdravie. Zamestnávame viac ako 1 600 ľudí, preto zaistenie ich 
bezpečnosti a bezpečnosti výroby je v tomto období kľúčové,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ Taurisu Richard Duda.  
Najväčší dopyt v súčasnosti zaznamenali po výsekovom hovädzom a bravčovom mäse a po trvanlivých suchých salámach, slanine 
a klobásach. Každodennou súčasťou výroby sú ochranné odevy s rúškami, hygienické slučky pred vstupom do výrobnej časti či 
dezinfekcia rúk a rukavíc. Skupina uvádza, že nedostatkom dezinfekcie zatiaľ netrpí.  
Okrem rozšírenia hygienických opatrení vedenie spoločnosti prijalo zásadné kroky s cieľom vylúčiť riziko prerušenia výroby v 
niektorom zo závodov. „Od marca pracujú výroby v závodoch Tauris a Ryba Košice v dištančných režimoch. Sú rozdelené na tri 
plne funkčné pracovné celky, ktoré sa vzájomne nestretnú. V prípade karantény jedného z nich sa nenaruší celkový chod a 
funkčnosť jednotlivých divízií,“ vysvetľuje R. Duda.  
Kvôli ochrane nakupujúcich skupina prijala opatrenia aj vo svojich mäsiarstvach, ktoré sa nachádzajú v sieťach potravín. „Mäso a 
mäsové výrobky si zákazníci môžu objednať telefonicky v daných prevádzkach. Zvolená predajňa im tovar dopredu nachystá a 
nemusia tak čakať v radoch, kde je väčšia koncentrácia ľudí. Podobnú službu máme aj v predajni s rybacími lahôdkami Rybabistro. 
Pripravujeme spustenie e-shopu pre konečného zákazníka, ktorý doteraz fungoval iba pre právnické osoby,“ uzatvára riaditeľ Tauris 
Group.  
Požičaní pracovníci u Lunterovcov Banskobystrický Lunter sa ocitol v dileme. Na jednej strane sa zvýšil dopyt po rastlinných 
potravinách, ako je tofu a rastlinné nátierky, na čo museli rýchlo zareagovať zvýšením výroby. Na druhej strane karanténa zo dňa na 
deň znížila počet zamestnancov o štvrtinu, pretože rodičia museli zostať doma s deťmi, ktorým zavreli školy. „O to viac sa ukázala 
súdržnosť a tímovosť všetkých našich ľudí, keďže prvé tri týždne pomáhal vo výrobe každý, kto mohol – od majiteľov cez top 
manažment až po zamestnancov administratívy,“ hovorí generálny riaditeľ Juraj Lunter.  
Nedostatok pracovnej sily sa snažia dopĺňať prostredníctvom „požičiavania“ zamestnancov zo zatvorených hotelov a reštaurácií. 
Vďaka tomu sa im podarilo rýchlo získať takmer tridsať kvalifikovaných a skúsených ľudí. Aktuálne by však potrebovali doplniť 
výrobu o ďalšie tri desiatky zamestnancov. Na požiadavky trhu zareagovali aj zavedením trojzmennej prevádzky.  
Firma hlási aj pozitívne správy. Počas tohto náročného obdobia sa im podarilo úspešne zaviesť významné technologické inovácie 
vo výrobe. Testovanie v praxi do určitej miery spomaľovalo výrobu, no podľa J. Luntera všetko dopadlo na výbornú.  
Na aktuálnu situáciu sa firma pripravovala v predstihu na základe správ, ktoré prichádzali zo zahraničia.  
Už vo februári zháňali rúška a dezinfekciu a zamestnancom merali teplotu ešte pred vydaním príkazu. Obmedzili počet návštev, 
pripravili internú smernicu, preškolili ľudí, ako sa správať a čo robiť, ak prídu do styku s nakazenými osobami mimo pracoviska. 
Zároveň rozšírili povinný home office pre zamestnancov, ktorí môžu pracovať z domu, a pre pracovníkov patriacich k rizikovejšej 
skupine ľudí, ktorých by mohol koronavírus ohroziť. Výrazne obmedzili počet ľudí v spoločných priestoroch, zvýšili rozstupy medzi 
pracoviskami a zamestnancami.  
Technologicky vylepšili napríklad meranie teploty na diaľku automatom a investovali do ozonizátora ovzdušia.  
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Dopyt po nátierkach a tofu narástol takmer vo všetkých osemnástich krajinách, v ktorých Lunterovci aktuálne pôsobia. V marci 
zaznamenali 38-percentný medziročný nárast výroby aj predaja výrobkov. Podľa J. Luntera je to dôsledok celoročnej stratégie, pod 
tieto čísla sa však podpísal aj nárast výroby a dopytu v čase krízy.  
„Vzhľadom na výrazne zvýšený dopyt po našich výrobkoch sme sa rozhodli urýchliť uvedenie novej produktovej línie na trh,“ dopĺňa 
generálny riaditeľ.  
Kofola rozdáva Pre Kofolu je aktuálne primárnou úlohou zaistiť bezpečnosť zamestnancov, udržať výrobu a minimalizovať 
negatívne dôsledky vzniknutej situácie na hospodárenie firmy. „Ukazuje sa, že lokálnosť ako jedna z kľúčových hodnôt je veľmi 
výhodná devíza v časoch, keď sa svet uzatvára. Priebežne reagujeme na situáciu v jednotlivých krajinách, analyzujeme dôsledky a 
pripravujeme sa na možné scenáre budúceho vývoja,“ hovorí group affairs manažérka Jarka Musilová.  
Interne si Kofola od začiatku nastavila striktné pravidlá fungovania, ktoré postupne ešte sprísňovala. Ochranné pomôcky aj 
dezinfekciu pre zamestnancov sa spoločnosti podarilo obstarať. Výrobu plánujú podľa aktuálneho dopytu, ktorý sa mení aj pre 
uzavretie gastroprevádzok. Vstup do výrobných závodov zakázali všetkým okrem zamestnancov, ktorí v nich pracujú. Zároveň 
plánujú výrobu tak, aby sa ľudia zo zmeny stretávali čo najmenej. Prísne kontrolujú aj vodičov kamiónov. V dôsledku zatvorených 
reštaurácií sa prakticky zastavil predaj výrobkov určených primárne pre gastronómiu, ako sú napríklad nápoje v skle alebo vo 
vratných sudoch KEG. O produkty je však stále veľký záujem, a tak ich distribuujú zadarmo do domovov pre seniorov, 
zdravotníckych zariadení, záchranárom a ďalším ľuďom „v prvej línii“. Zároveň šijú rúška a vo výrobnom závode v Krnove 
zaimprovizovali a vyrobili dezinfekciu. Tú rozdali zamestnancom aj okoliu.  
Cukrovinkári v neistote Súčasná situácia ovplyvňuje aj chod cukrovinkárskeho koncernu I. D. C. Holding. Aj keď mali ako 
potravinárska firma nastavený vysoký hygienický režim, šírenie nového koronavírusu si vyžiadalo prijatie ďalších opatrení.  
Ešte na začiatku marca zaviedli nosenie rúšok pre všetkých zamestnancov aj mimo výroby, zrušili všetky osobné stretnutia medzi 
výrobou a ostatnými. Všetkým ľuďom vstupujúcim do závodu merajú teplotu.  
„Chcel by som poďakovať všetkým kolegom zaisťujúcim výrobu, pretože napriek vzniknutým komplikáciám si zorganizovali osobné 
záležitosti a prišli do práce, aby bola, pokiaľ to situácia dovolí, zaistená výroba,“ odkazuje riaditeľ divízie obchodu I. D. C. Holdingu 
Roman Sukdolák.  
Odhadnúť, ako sa celá situácia podpíše pod hospodárenie a výsledky firmy, je podľa neho ešte ťažké. Otázkou zostáva, aké nové 
opatrenia prijme vláda, ako sa budú správať spotrebitelia a ako si dokážu plniť záväzky dodávatelia.  
 
***  
 
Ukazuje sa, že lokálnosť ako jedna z kľúčových hodnôt je devíza v časoch, keď sa svet uzatvára. Jarka Musilová, Kofola „Prvé tri 
týždne pomáhal vo výrobe každý, kto mohol – od majiteľov cez top manažment až po administratívu“ Juraj Lunter Lunter  
 
„Uvedomujeme si zodpovednosť za plynulé zásobovanie Slovenska. Ale zároveň aj riziko pre našich zamestnancov a ich zdravie.“ 
Richard Duda Tauris  
 
3-tis.  
 
ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč Slovenskom budú potrebovať pekári, ak sa situácia zhorší 
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Ľudia stáli v kolóne, vláda sa hádala  
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LUCIA OSVALDOVÁ  

Premiér Igor Matovič označil prísne kontroly medzi hranicami okresov za sabotáž policajného prezidenta Lučanského, autá už majú 
kontrolovať len náhodne  
 
Minister hospodárs t v a a vicepremiér Richard Sulík zo Slobody a solidarity tvrdo skritizoval kontroly na cestách a niekoľkohodinové 
státie v zápchach po zavedení nových opatrení medzi hranicami okresov pred Veľkou nocou.  
Zverejnil video, v ktorom prechádza okolo dlhej kolóny áut, a pridal k tomu komentár, ktorý je zjavne odkazom predsedovi vlády 
Igorovi Matovičovi (OĽaNO).  
Ten o niekoľko minút zareagoval kritickým statusom na Facebooku, kde kritizoval Sulíka, že sa nespráva tímovo. Ide zatiaľ o 
najvýraznejší konflikt vo vláde vo chvíli, keď sa prejavilo opatrenie vlády proti koronavírusu, ktoré dopadlo na ľudí cestujúcich do 
práce.  
Predseda vlády napokon za hlavného viníka určil policajného prezidenta Milana Lučanského.  
 
OSTRÝ MINISTER HOSPODÁRSTVA  
 
Čo teda napísal Sulík ako prvý?  
„Kvôli 800 mŕtvym na chrípku ročne si ekonomiku nelikvidujeme. Kvôli 500 nakazeným na koronu áno. Po celom Slovensku sa 
tvoria kilometrové zápchy na inak poloprázdnych diaľniciach. Zavreli sme desaťtisíce malých obchodov a vláda nie je v stave im ani 
len prispieť na nájomné,“ píše Sulík s tým, že „hodiny argumentovania na vláde a koaličnej rade nepomohli,“ píše predseda SaS, 
ktorý vo vláde zatiaľ neúspešne presadzuje prístup, ktorý by skôr opatrenia proti vírusu uvoľňoval, ako sprísňoval.  
„Toto je šialené a musí sa to skončiť. Premiérovi sa žiaľ neviem dovolať. Ospravedlňujem sa občanom, ktorí na ceste do roboty (čo 
sme ani len nezakázali), stoja hodiny v zápche,“ dodal ešte minister hospodárstva, ktorý na vláde za opatrenie nariaďujúce aj 
kontroly na hraniciach okresu nehlasoval a zdržal sa pri ňom.  
 
PREMIÉR RÝCHLO  
REAGOVAL – NA FACEBOOKU  
 
Matovič na to zakrátko zareagoval na svojej facebookovej stránke, kde napísal, že nemá rád, ak „ľudia spomedzi hráčov koaličného 
tímu, od ktorých v ťažkej situácii čaká, že vám podržia chrbát … si hrajú svoje sebecké hry“.  
Sulíka nemenoval, no koaličnému partnerovi ďalej odkazoval, že neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne konané vo verejnom 
záujme a postovať na FB svoje výplody mysle je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné.  
„Tým dupľom, že na rozdiel od obyčajných ľudí o dosť viac veľmi dobre vedia, aká vážna v skutočnosti je naša situácia.“ Len pár 
minút nato pridal premiér na Facebook ďalší status, v ktorom tvrdil, že policajné kontroly na hraniciach okresov mali byť len 
náhodné: „Zrána sa to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk… Napriek tomu – nehaňme ich za to… Malo by to byť už v poriadku. 
Dík,“ píše premiér Matovič. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) však ešte v pondelok v TA3 hovoril, že budú zastavovať každé 
auto. „Na výstupe z okresu, kde budú hlavné ťahy, budú zastavovať každé jedno auto, respektíve je to naším cieľom, aby pohyb 
naozaj bol obmedzený čo najviac.“  
Matovič napokon status o námatkových kontrolách stiahol, videom zo svojej tlačovky však dokazoval, že on hovoril len o 
námatkových kontrolách a ide o chybu policajného prezidenta Milana Lučanského, že silové zložky zastavovali každé auto. 
„Považujem to za sabotáž uznesenia vlády,“ sťažoval sa predseda vlády na tlačovej besede a dodal, že by policajný prezident mal 
vysvetliť, čo sa stalo.  
Za kolóny sa potom ako premiér verejnosti ospravedlnil, no dával opakovane najavo, že to nie je chyba vlády. O kontrolách, ktoré 
viackrát označil za zbytočné hovoril, že ľudí len „zbytočne n…..i“.  
Lučanský ešte krátko pred Matovičovou tlačovkou zareagoval, že polícia v utorok ráno len postupovala v zmysle uznesenia vlády.  
Na situáciu na cestách zareagovala aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) – jej strana na vláde navrhovala, aby zákaz 
vychádzania platil od piatka do pondelka, teda nie cez pracovné dni. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) uviedol, že chcú 
minimalizovať negatívny vplyv na ľudí: „Ak sme urobili nejaké chyby, bolo to v dobrej viere.“  
Prezídium policajného zboru už prijalo opatrenia na zjednodušenie kontrol v okresoch. Ako presne by sa mali kontroly zjednodušiť, 
aby sa nevytvárali dlhé kolóny, polícia zatiaľ nepriblížila.  
„Vopred sme upozorňovali, že sa v súvislosti s kontrolami môžu vytvárať kolóny, preto opätovne vyzývame všetkých, ktorí nemusia 
nevyhnutne opúšťať okres, aby zostali v okrese,“ vyzýva polícia.  
Opatrenie vlády skritizoval aj koaličný poslanec Marián Viskupič (SaS): „Hodinu stojím na D1 pri Zelenči smerom do Bratislavy. A 
týmto tempom tu budem stáť minimálne ďalšiu hodinu a pol. To, na čo sme aj na vláde upozorňovali, sa, bohužiaľ, stalo realitou 
(hlasovanie skončilo 9:4). Mám za to, že všetko pochopenie ľudí pre ťažkú situáciu práve skončilo,“ píše na Facebooku poslanec a 
šéf finančného výboru parlamentu s tým, že takto boj s koronavírusom nemá vyzerať.  
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„Toto nie je boj proti vírusu, ale boj proti ľuďom. Pán premiér, zrušte aspoň kontroly na hraniciach okresov,“ vyzval Viskupič 
predsedu vlády.  
„Miesto toho, aby riešili problém, robili si kampaň na Facebooku,“ zareagoval Matovič na tlačovej besede a dodal, že takto sa dobré 
koaličné vzťahy nebudujú. Menovite spomenul Sulíka, Viskupiča, o ktorom povedal, že mu chýbal pri kritike opatrení zdravý rozum, 
aj Veroniku Remišovú.  
 
NAHNEVANÍ ĽUDIA  
NA CESTÁCH  
 
„Som doktorka, kolóna ma zdržala cestou do roboty hodinu. Čakám pacienta na predoperačné vyšetrenie, ťažký dialyzovaný pred 
cievnou operáciou, ide z Galanty do Bratislavy, mešká už hodinu a pol,“ opisovala svoj ranný zážitok lekárka Monika.  
Podobné situácie opisujú na cestách stovky ľudí, ktorí sa ráno snažili dostať do práce. Od polnoci počas nasledujúcich šiestich dní 
platia na celom území Slovenska vládne opatrenia, ktorými chcú zamedziť šírenie nákazy počas veľkonočných sviatkov.  
Od stredy platí zákaz vychádzania, ktorý sa však netýka obvyklej cesty za prácou či na lekárske ošetrenie. Vláda chce opatreniami 
zabrániť ľuďom, aby sa cez sviatky navštevovali, preto by nikto nemal opúšťať hranice svojho okresu.  
Veľká časť pracujúcich za prácou dochádza do iných okresov – v prípade Bratislavy ľudia cestujú z okolitých obcí, ktoré sú už v 
okresoch Senec, Pezinok, Dunajská Streda či Malacky, ale napríklad aj z Trnavy, čo na diaľnici spôsobilo dlhé kolóny a nervozitu.  
Dopravný kolaps ohrozil aj dodávku čerstvých pekárenských výrobkov do obchodov. Zväz pekárov žiada, aby sa čím skôr uvoľnili 
aspoň jazdné pruhy pre potravinárske zásobovacie autá, inak spotrebitelia môžu nájsť prázdne pulty.  
„Množstvo spoločností zásobuje obchody vo viacerých okresoch, avšak kontroly na ich hraniciach spôsobujú, že vodiči aj viac ako 
hodinu čakajú v kolónach. Zákon nám však nariaďuje, v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť, 
a opatrenia nám to výrazne komplikujú,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
Policajti spolu s vojakmi kontrolujú všetky vozidlá, ktoré prechádzajú jednotlivými okresmi na diaľniciach, ale aj na cestách I. a II. 
triedy: „Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné 
zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z 
výnimiek,“ vysvetľuje policajný zbor.  
Na kolabujúcu dopravu v Bratislavskom kraji upozornila aj župa: „Upchané sú všetky príjazdové cesty,“ píše župa a vyzýva ľudí, aby 
cestu do hlavného mesta dnes zrušili.  
 
ZDRŽALI SA VODIČI NA CELOM SLOVENSKU  
 
Kolóny sa netvorili len v Bratislavskom kraji, kde je tradične najvyššia hustoto dopravy.  
Ak sa chcel niekto dostať z Banskej Bystrice do Zvolena okolo deviatej ráno po rýchlostnej ceste, čakal v kolóne áut dvadsať minút. 
Policajti kontrolovali dodržiavanie opatrení v súvislosti s koronavírusom a veľkonočnými sviatkami. V opačnom smere to bolo 
približne o desať minút viac.  
Minimálne hodinové zdržanie bolo doobeda na D1 za Považskou Bystricou smerom do Žiliny, na vjazde do Košíc a aj na ceste 
medzi Zvolenom a Banskou Bystricou.  
Kolóny vznikali aj na diaľničnom hraničnom priechode z Česka na Slovensko na D2 Lanžhot – Brodské. Dlhé rady sa tvorili aj na 
výjazde zo Strážskeho do Vranova nad Topľou na trase Bučany – Trakovice v oboch smeroch, v Dargove v oboch smeroch a za 
Bánovcami nad Bebravou v smere do Trenčína.  
„Pod Strečnom smerom do Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a za Kysuckým Novým Mestom v smere do Žiliny minimálne dve hodiny,“ 
hlásili vodiči pre Zelenú vlnu. 

 

  

 



62/259 

 



63/259 

 

Späť 

Minúta po minúte: Rómske osady s pozitívnymi prípadmi uzavrú  
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Denník N  

Minúta po minúte  
 
682 nakazenych (+101) / 2 úmrtia (+0) / 19681 testov (+2042)  
 
Slovensko má 101 nových prípadov, v 5 osadách zistili 31  
 
niektoré rómske osady uzavrú  
 
pre reštrikcie sa Matovič dostal do konfliktu aj s koaličnými partnermi  
 
vláda chystá zastavenie bankrotov a exekúcií  
 
obmedzenie pohybu platí do pondelka polnoci (odpovede)  
 
Mapa / Otázky a odpovede / Najdôležitejšie texty / Prispejte  
 
8. apríla 2020 22:49Po Veľkej noci budú naďalej pribúdať pozitívne testovaní, pribúdať budú, bohužiaľ, aj tí, ktorí ochorenie 
neprežijú. Igor Matovič bude mať každý deň zámienku, aby o svojich kolegoch v koalícii vravel, že blúznia, lebo chcú uvoľniť 
pravidlá. Ukazuje sa, že nie je taký argument, ktorý by presvedčil premiéra, že veľmi pomaly a premyslene skúšať oživovať 
ekonomiku, aj za cenu chýb, je dôležité, píše Filip Obradovič v Newsfiltri.  
 
8. apríla 2020 22:44Traumatizovaným zdravotníkom v Británii pomôžu psychológovia. K dispozícii budú mať viac ako 1500 
špecialistov, on-line terapie a možnosti absolvovať skupinové sedenia. Dostanú tiež finančnú pomoc. (Guardian)  
 
8. apríla 2020 22:25Matovič hovorí, že Pellegrini a Saková dnes klamali, že ľudia sa vrátili do osád až za novej vlády. Podľa 
premiéra sa predošlé vedenie mohlo „dopustiť trestného činu“, že sa o ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, nepostaralo a nenariadilo 
im karanténu.  
 
8. apríla 2020 22:20Igor Matovič nechce povedať, koľko ďalších ľudí v osadách bolo pozitívne testovaných. „Zhodli sme sa na tom, 
že nechceme rozpútavať vášne. Kým sa pán hlavný nerozhodne inak, ostane to pod pokrievkou,“ povedal premiér.  
 
8. apríla 2020 22:20Premiér Matovič odkazuje ľuďom v osadách, že ich uzavretím chcú chrániť. „Nie je to nepriateľský akt, chceme 
takto chrániť ľudí, ktorí ostanú v karanténe a všetkých, ktorí s nimi prichádzali do kontaktu,“ povedal s tým, že takto chcú nákazu 
dostať pod kontrolu.  
„Keď stupeň chorých dostane určitú hranicu, musíme karantenizovať,“ povedal s tým, že o ľudí v takejto karanténe sa postarajú a 
nemali by im chýbať ani potraviny či zdravotná starostlivosť.  
 
8. apríla 2020 22:16V stredu bolo nasadených 800 vojakov. Od štvrtka chcú v rómskych osadách posilniť tímy zdravotníkov, ktorí 
testujú, povedal náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko. Minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že armáda aj polícia budú 
pomáhať ľuďom v karanténe.  
 
8. apríla 2020 22:08Niektoré rómske osady uzavrú, oznámil hlavný hygienik Ján Mikas. Na Spiši je päť lokalít, kde sú pozitívne 
testovaní ľudia v osadách, potvrdil premiér Igor Matovič po návšteve Krompách. Okrem nich ide aj o Žehru či Bystrany.  
 
8. apríla 2020 22:06Bratislavských chalupárov berú v horskej osade Rybô ako domácich, bratislavskí turisti sú skôr votrelci. 
Koronakríza v týchto dňoch testuje na celom Slovensku aj vzťahy medzi chalupármi z miest a starousadlíkmi.  
 
8. apríla 2020 21:55Vo Švajčiarsku začína klesať počet nových prípadov koronavírusu, tretí deň za sebou ich bolo menej ako 600. 
Celkovo sa vo Švajčiarsku nakazilo 22 789 ľudí a chorobe podľahlo 705 pacientov. Priaznivý trend hlási tiež Rakúsko, kde za 24 
hodín pribudlo len 343 pacientov. (20min.ch)  
 
8. apríla 2020 21:29V čase koronavírusu ľudia unikajú z miest. Chaty a víkendové domy sa stávajú útočiskami v kríze. V mestách 
pritom prebieha vynútený urbánny experiment – menej áut a hluku, viac miesta pre bicykle, život v lokálnych obchodoch, plné 
mestské lesy. Zážitok tohto výnimočného stavu by mohol byť základom pre budúce lepšie mesto, z ktorého nie je nutné utekať.  

https://dennikn.sk/1846854/minuta-po-minute-romske-osady-s-pozitivnymi-pripadmi-uzavru/
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8. apríla 2020 21:24Igor Matovič za nič nemôže, vždy je na vine niekto iný, komentuje Newsfilter. „To, ako sa Matovič správal počas 
celého dňa, menil svoje postoje a urážal všetkých naokolo, odhaľuje viac, ako je v tomto čase bezpečné vedieť.“  
 
8. apríla 2020 21:16Premiér Matovič ohlásil na zhruba 20. hodinu tlačovú konferenciu v Bystranoch. Poobede nechcel prezradiť svoj 
plán na postup v marginalizovaných komunitách. Večerná tlačovka sa do 21:15 nekonala.  
 
8. apríla 2020 21:03Do Francúzska sa cestujúci dostanú už iba s povolením. Nariadenie, ktoré nadobúda okamžitú účinnosť, 
vyžaduje, aby cestujúci vopred vyplnili formulár, ktorým sa následne preukážu pri hraničnej kontrole alebo pred nástupom do 
lietadla.  
Formulár, v ktorom cestujúci musia uviesť dôvod svojej cesty, je k dispozícii v angličtine a francúzštine na webovej stránke 
ministerstva vnútra. Nariadenie sa vzťahuje aj na občanov štátov EÚ, ktorí do Francúzska cestujú za prácou. (tasr)  
 
8. apríla 2020 20:28Poľsko ohlásilo 30 úmrtí na koronavírus počas jediného dňa, ide o doteraz najvyšší počet. Väčšina boli starší 
ľudia, ktorí trpeli chronickými chorobami. Počet potvrdených prípadov stúpol o 357 na celkovo 5205, z toho 159 ľudí zomrelo. 
(wyborcza.pl)  
 
8. apríla 2020 20:16Európska komisia chce na budúci týždeň zverejniť usmernenia o návrate do normálneho života, ktoré majú 
zabezpečiť koordinované ukončenie obdobia izolácie v štátoch EÚ. „Postupné opúšťanie reštriktívnych opatrení môže trvať aj celé 
mesiace,“ povedal podpredseda EK Maroš Šefčovič.  
 
Eurokomisia v stredu diskutovala o tom, ako zabezpečiť, aby proces uvoľňovania reštrikcií nebol taký dramatický a živelný, ako bolo 
ich zavádzanie.  
 
„To znamená, aby sme postupovali koordinovane a hlavne aby sa naše rozhodnutia opierali o vedecký podklad. Aby 
epidemiológovia skutočne povedali, či sme na postupné uvoľňovanie týchto opatrení pripravení, a aby sme vyhodnotili, či máme 
dostatok zdravotníckeho materiálu, postelí na jednotkách intenzívnej starostlivosti,“ povedal Šefčovič.  
 
Podľa neho bude hlavne treba konzultovať so susedmi (vnútri aj mimo EÚ) a vyhnúť sa možnej „spätnej vlne“ šírenia pandémie, čo 
by zmarilo všetko doterajšie úsilie členských krajín.  
 
Komisia chce preto na budúci týždeň členským krajinám predstaviť niektoré svoje opatrenia. Hlavná výzva bude, aby krajiny 
koordinovali svoje úsilie a navzájom sa informovali, ako postupujú.  
 
Šefčovič zdôraznil, že EK v prvom rade vykoná prísny monitoring o tom, ako vyzerá zdravotný stav obyvateľstva v členských 
krajinách Únie, kde je aká „kritická krivka“ vývoja pandémie, lebo zatiaľ platí, že situácia sa môže meniť zo dňa na deň.  
 
Komisia zváži aj pripravenosť zdravotníckeho personálu, či je dostatok špecializovaných lôžok, ventilátorov a vôbec nevyhnutne 
potrebného zdravotníckeho materiálu, aby bolo možné zvládnuť ďalší možný nárast počtu infikovaných ľudí. Toto budú dve 
základné kritériá, ktoré sa budú posudzovať pred tým, ako EK zváži, ako postupovať ďalej.  
 
Podľa Šefčoviča bude dôležitá aj postupnosť uvoľňovania karanténnych opatrení. Najskôr to budú zrejme prevádzky s menším 
počtom zamestnancov a návštevníkov, odsledovanie situácie v oblasti verejného zdravia, potom to budú väčšie prevádzky, ďalšie 
monitorovanie, až napokon zelenú dostanú všetky ostatné podniky a inštitúcie.  
 
„Musíme sa pripraviť, že to nebude otázka ani dní, ani týždňov. Toto postupné opúšťanie reštriktívnych opatrení môže trvať aj celé 
mesiace. Je potrebné byť mimoriadne zodpovedný a treba spolupracovať tak medzi susedmi, ako aj všetky členské krajiny Únie 
spolu,“ odkázal Šefčovič.  
 
Podľa jeho slov je koordinácia nevyhnutná, aby sa predišlo situáciám, aké nastali po chaotickom zatváraní hraníc po vypuknutí 
krízy, keď EK musela zakročiť a vynútiť zavedenie zelených pruhov na hraničných priechodoch pre kamióny prevážajúce 
zdravotnícky materiál, potraviny a iné nevyhnutne potrebné tovary. (tasr)  
 
8. apríla 2020 20:07Fínsko oznámilo, že dva milióny ochranných masiek kúpených od Číny nie sú vhodné na použitie v 
nemocniciach, v testoch nesplnili normy. Člen krízového štábu Tomi Lounema to pripísal „veľmi chaotickému“ čínskemu trhu s 
maskami: ceny neustále stúpajú, nákupy musia byť rýchle a zaplatené vopred. (Guardian)  
 
8. apríla 2020 20:02Banskobystrický kraj vybavil ochrannými prostriedkami štyri testovacie centrá. Po Banskej Bystrici od pondelka 
testujú aj v Žiari nad Hronom, v utorok sa pridala nemocnica vo Zvolene a od štvrtka bude testovanie prebiehať aj v Rimavskej 
Sobote.  
 
Všetky testovacie centrá vybavil osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami kraj, ktorý z vlastných zásob poskytol ochranné 
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obleky, respirátory FFP3, ochranné štíty a okuliare aj rukavice.  
 
Testovanie neslúži tým, ktorí by sa radi otestovali preventívne. Na jeho vykonanie je potrebné odporúčanie lekára a nahlásenie 
regionálnym hygienikom priamo odbernému miestu.  
 
Kraj sa snaží dohodnúť na testovaní aj s nemocnicou v Revúcej, čím by sa podarilo touto službou pokryť všetky okresy kraja.  
 
8. apríla 2020 19:58Francúzske nemocnice hlásia ďalších 541 obetí koronavírusu. Aktuálne evidujú celkovo 7632 smrteľných 
prípadov, ďalších 3237 obetí už nahlásili domovy pre seniorov.  
 
Vo Francúzsku je aktuálne hospitalizovaných 30-tisíc ľudí, z ktorých 7148 je vo vážnom stave. (leparisien.fr)  
 
8. apríla 2020 19:45Nič nenasvedčuje tomu, že by pandémia v Európe už dosiahla svoj vrchol, vyhlásilo Európske stredisko pre 
prevenciu a kontrolu chorôb. „V súčasnej situácii môžeme očakávať kontinuálne šírenie vírusu,“ povedala riaditeľka ECDC Andrea 
Ammonová.  
 
„Napriek počiatočným dôkazom z Talianska a Rakúska, že počet prípadov a úmrtí sa znižuje, v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, 
že sme už (v EÚ/EHP) dosiahli vrchol epidémie,“ uvádza ECDC v aktualizovanom zhodnotení rizika.  
 
„Stále je príliš skoro zrušiť všetky opatrenia týkajúce sa fyzického odstupu a odstupu v komunitách v EÚ/EHP a v Británii, hoci tieto 
prísne opatrenia môžu byť rušivé pre spoločnosť na ekonomickej aj spoločenskej úrovni,“ dodala Ammonová. (tasr)  
 
8. apríla 2020 19:43Chorobe COVID-19 podľahlo v Česku 99 ľudí, 233 sa už vyliečilo. Od rána pribudlo osem úmrtí a 204 
infikovaných. V Česku vykonali 98 681 testov, najviac (7434) za jediný deň v utorok. (čtk)  
 
8. apríla 2020 19:41Českí poslanci schválili pokutu 10-tisíc korún za nenosenie rúška, opozícia to kritizuje. „Mne sa to zdá 
neprimerané,“ povedal podpredseda snemovne a strany Piráti Vojtěch Pikal. „Nechceme, aby sa to zvrhlo na šikanovanie,“ vyhlásil 
šéf klubu Pirátov Jakub Michálek.  
„To hádam nemyslíte vážne,“ reagoval šéf klubu strany TOP 09 Miroslav Kalousek. Upozornil, že nikto nemôže od ľudí chcieť, aby 
so sebou nosili takú veľkú hotovosť. Poslanec Marek Benda z ODS sa spýtal, či si bude môcť vonku zafajčiť, pretože keď si dá dole 
rúško, bude mu hroziť na mieste pokuta 10 000 korún.  
 
Keby mali občania obavy z policajného štátu, podľa ministra vnútra Jana Hamáčka by tak neverili polícii. „99 percent ľudí dodržiava 
všetko; problém je len pri jednom percente občanov,“ povedal Hamáček. (tasr)  
 
8. apríla 2020 19:13Koronavírus vo svete zasiahol aj tisíce ľudí v domovoch dôchodcov, počet obetí z nich môže byť podhodnotený. 
Týka sa to Talianska, Francúzska, ale aj USA. „Koronavírus sa v domove dôchodcov môže šíriť ako požiar v sene,“ povedal 
guvernér New Yorku Andrew Cuomo.  
 
8. apríla 2020 19:07Koronapodcast: Všeobecná lekárka rozpráva o spleti zacyklených odporúčaní štátnych úradníkov, do ktorej sa 
zamotala, keď chcela dať otestovať svojho pacienta s príznakmi choroby COVID-19.  
 
8. apríla 2020 19:06Koronavírusu podľahol v štáte New York za deň rekordný počet 779 ľudí. Guvernér Andrew Cuomo zároveň 
oznámil, že krivka novonakazených sa zrejme splošťuje, ale všetko bude záležať na dodržiavaní obmedzení pohybu. Za obete 
spustia vlajky na pol žrde. (nyt)  
 
8. apríla 2020 19:03V Maďarsku dostalo už 700 ľudí pokutu za porušenie obmedzení pohybu, priemerná výška jednej bola v 
prepočte asi 60 eur. Maximálna možná je na úrovni 1400 eur. Do stredy riešili policajti v tejto súvislosti 3587 priestupkov.  
Čiastočný zákaz vychádzania, pri ktorom je možné pohybovať sa mimo bydliska iba z presne určených vážnych dôvodov, platí v 
Maďarsku od 28. marca do 11. apríla. (tasr)  
 
8. apríla 2020 19:00Kurzarbeit pre veľkých zamestnávateľov vláda predstaví na budúci týždeň, no odklad splátok v bankách zrejme 
nebude riešiť, firmy si ho budú musieť dohodnúť priamo s bankami, hovorí v rozhovore pre Denník E minister práce Milan Krajniak.  
 
Foto N – Tomáš Benedikovič8. apríla 2020 18:59Organizácia Zdravé regióny, ktorá zastrešuje testovanie v osadách, požiadala 
armádu, aby vojaci prišli čo najmenej ozbrojení. „Povedali, že z ich pohľadu veľmi radi. Teda mali len krátke zbrane, minimálne 
počty ľudí na zaistenie pozície,“ vraví Andrej Belák, expert organizácie a antropológ SAV.  
 
8. apríla 2020 18:49Faerské ostrovy na pandémiu pripravili skúsenosti s chorými rybami. Ostrovy na koronavírus otestovali skoro 10 
% populácie, zatiaľ nikto nezomrel. Okrem vírusovej stratégie a vzdialenosti sú hlavným dôvodom rýchlej reakcie anemické lososy. 
(euractiv)  
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8. apríla 2020 18:47Srbsko rozšírilo víkendový zákaz vychádzania. Po novom tak obyvatelia nebudú môcť, až na výnimky, 
vychádzať von od piatkového večera do pondelkového rána – celkovo 60 hodín.  
 
Vláda vyhlásila ešte 15. marca stav núdze a zaviedla zákaz nočného vychádzania, ktorý neskôr rozšírila na zákaz vychádzania 
medzi 17.00 večer a 05.00 ráno. Dosiaľ bol tiež cez víkend v platnosti 40-hodinový zákaz vychádzania. Začínal sa v sobotu o 13.00 
a končil sa v pondelok o 05.00.  
 
V Srbsku evidujú 2666 prípadov nákazy, zomrelo 65 osôb. Za posledných 24 hodín pribudlo 219 nakazených a štyri úmrtia. (tasr)  
 
8. apríla 2020 18:39V Taliansku zomrelo za deň opäť menej nakazených, hlásia 542 nových obetí. Prípadov pribudlo 3836, čo je o 
osem stoviek viac než v utorok, keď bol tento údaj najnižší za takmer štyri týždne. Celkovo sa od konca januára v Taliansku 
potvrdilo 140-tisíc prípadov nákazy, z toho 17 669 ľudí zomrelo. (ansa)  
 
8. apríla 2020 18:29Kontrolovanie každého vozidla nebolo nutné ani podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča z OĽaNO. „Dalo sa 
to riešiť väčším počtom náhodných kontrol, ako sa to bežne deje pri ohlásených policajných akciách,“ hovorí. Samotné obmedzenie 
pohybu je podľa neho poriadku.  
 
„Odborníci sa zhodujú, že obmedzenia pohybu sú v súčasnosti život zachraňujúce. Pokiaľ sa na sviatky dávalo do pohybu množstvo 
ľudí žijúcich hlavne v Bratislave, kde je percento nakazených najvyššie, tak bolo správne pokúsiť sa tomu predísť,“ vysvetľuje.  
 
Chybou podľa Viskupiča bolo, že pokyny pre policajné hliadky sa menili za pochodu, nechce však hodnotiť, kto je vinník. 
„Usmernenia, ktoré vydáva vláda a ústredný krízový štáb, musia byť jednoznačné. Ak to tak nebolo, je to chyba.“  
 
V tejto súvislosti ocenil ospravedlnenie ministra vnútra Romana Mikulca za kolóny.  
 
Chybou podľa Viskupiča tiež je, keď si členovia vlády vymieňajú odkazy cez Facebook. „Keď sa prijmú také zásadné opatrenia, ako 
sa prijali tento týždeň, tak musia všetci členovia vlády hovoriť jedným hlasom, aby ľudia neboli ešte viac zneisťovaní.“  
 
8. apríla 2020 18:24Všetci v kolóne sa podpisovali jedným perom, stáli v nej aj zdravotníci po nočnej službe či rodičia, ktorí išli s 
deťmi k lekárovi. Čitatelia Denníka N spísali svoje dnešné zážitky z kolón.  
 
8. apríla 2020 18:23 Vojenská nemocnica  
 
v Ružomberku začala s testovaním na koronavírus, aktuálne dokáže otestovať približne 60 pacientov denne.  
K testovaniu vzoriek sa podľa šéfa rezortu obrany Jaroslava Naďa postupne pridá aj Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR v 
zariadení v Ondrašovej, kde budú testovať 50 až 60 ľudí každý deň. Celkovo rezort zabezpečí viac ako sto testovaní denne. (tasr)  
 
8. apríla 2020 18:21Británia hlási nové denné maximum 938 úmrtí, celkovo je obetí už vyše 7000. Počet známych nakazených 
stúpol z 52-tisíc na vyše 60-tisíc. (reuters)  
 
8. apríla 2020 18:13Pol roka bez školy je pre deti z osád katastrofa, môžu zabudnúť čítať a písať, hovorí učiteľka Zuzana 
Révészová. Obáva sa, že v septembri budeme mať v školách obrovské rozdiely medzi deťmi, ktoré sa učili online a mali doma 
knižky, a deťmi, ktoré pol roka nemali podnety.  
 
8. apríla 2020 18:03Európska komisia navrhla predĺžiť uzavretie vonkajších hraníc EÚ do 15. mája. Na 30-dennom obmedzení sa 
lídri členských krajín dohodli v polovici marca, podľa Komisie je však v záujme efektívneho boja proti koronavírusu potrebné predĺžiť 
ho o ďalší mesiac.  
 
Návrh musia schváliť členské štáty. Je pritom na jednotlivých štátoch, ako k zákazu pristúpia.  
 
Zákaz sa nevzťahuje na cudzincov s dlhodobým pobytom v EÚ, rodinných príslušníkov občanov krajín EÚ či diplomatov. Výnimky 
majú aj lekári, zdravotné sestry, opatrovatelia alebo výskumní pracovníci. Cez vonkajšie hranice EÚ môžu aj naďalej jazdiť vodiči 
prepravujúci tovar. (čtk)  
 
8. apríla 2020 17:56Osady na testovanie vyberali podľa toho, kam sa najviac vracajú obyvatelia zo zahraničia. „Jedným z 
najdôležitejších faktorov nebola miera chudoby, ale skúmala sa cestovateľská anamnéza,“ vraví Andrej Belák, expert organizácie 
Zdravé regióny a antropológ SAV.  
 
8. apríla 2020 17:52Automobilky Nissan, Mazda a Mitsubishi pošlú na nútenú dovolenku 20-tisíc japonských zamestnancov. 
Dôvodom je znižovanie výroby pre koronavírus, šírenie nákazy totiž narušilo dodávateľské reťazce a prudko znížilo dopyt. (čtk, 
kjódó)  
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8. apríla 2020 17:47Ministerstvo zdravotníctva poslalo bližšie informácie k 70 pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň, 19 sa 
nachádzajú v karanténnom centre. O 31 pozitívne testovaných z rómskych osád doplňujúce informácie nezverejnili.  
 
Žena, 31 rokov, okresTrenčín  
Muž, 89 rokov, okres Trnava  
Muž, 31 rokov, okres Levoča  
Žena, 3 roky, okres Trenčín  
Žena, 54 rokov, okres Trenčín  
Muž, 62 rokov, okres Bratislava  
Žena, 32 rokov, okres Bratislava  
Žena, 69 rokov, okres Trenčín  
Žena, 22 rokov, okres Stará Ľubovňa, v karanténnej stanici APZ BA  
Žena, 30 rokov, okres Kežmarok  
Žena, 40 rokov, okres Košice-okolie  
Muž, 6 rokov, okres Košice-okolie  
Muž, 52 rokov, okres Piešťany  
Muž, 47 rokov, okres Detva  
Muž, 41 rokov, okres Žilina  
Žena, 73 rokov, okres Poprad  
Žena, 54 rokov, adresa neuvedená, v karanténnej stanici APZ BA  
Muž, 11 rokov, okres Bratislava  
Muž, 45 rokov, okres Námestovo, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 48 rokov, okres Brezno, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 53 rokov, okres Prievidza  
Muž, 61 rokov, okres Prievidza  
Muž, 54 rokov, adresa neuvedená, v karanténe Gabčíkovo, adresa neznáma  
Žena, 30 rokov, okres Bratislava, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 56 rokov, okres Bratislava  
Muž, 81 rokov, okres Prievidza  
Žena, 75 rokov, okres Prievidza  
Muž, 29 rokov, okres Pezinok  
Žena, 35 rokov, okres Lučenec, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 47 rokov, okres Prievidza  
Muž, 43 rokov, okres Prievidza, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 71 rokov, okres Prievidza  
Žena, 64 rokov, okres Malacky  
Muž, 22 rokov, okres Sabinov, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 25 rokov, okres Trnava  
Žena, 24 rokov, okres Rožňava  
Žena, 42 rokov, okres Pezinok  
Žena, 51 rokov, okres Prešov  
Žena, 60 rokov, okres Bratislava  
Muž, 55 rokov, okres Bratislava  
Muž, 41 rokov, okres Partizánske  
Žena, 42 rokov, okres Partizánske  
Muž, 54 rokov, okres Trenčín  
Žena, 60 rokov, okres Bratislava  
Žena, 30 rokov, okres Bratislava, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 22 rokov, okres Martin, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 28 rokov, okres Topoľčany, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 60 rokov, okres Bratislava  
Muž, 25, rokov okres Dunajská Streda  
Muž, 35 rokov, okres Bratislava  
Žena, 43 rokov, okres Bratislava  
Muž, 25 rokov, okres Komárno, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 29 rokov, okres Bratislava  
Žena, 54 rokov, okres Bratislava  
Muž, 45 rokov, okres Partizánske, v karanténe Gabčíkovo  
Muž 84 rokov, okres Prievidza  
Žena, 83 rokov, okres Prievidza  
Žena, 68 rokov, okres Bratislava  
Žena, 76 rokov, okres Nové Zámky  
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Žena, 59 rokov, okres Lučenec, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 30 rokov, okres Čadca, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 33 rokov, okres Čadca, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 28 rokov, okres Bratislava  
Muž, 27 rokov, okres Vranov nad Topľou v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 24 rokov, okres Prievidza  
Žena, 28 rokov, okres Bratislava  
Žena, 21 rokov, okres Trnava, v karanténe Gabčíkovo  
Žena 44 rokov, okres Senec  
Žena, 46 rokov, okres Malacky  
Žena, 28 rokov, okres Pezinok  
 
8. apríla 2020 17:43Igor Matovič ostro kritzuje poslanca SaS Mariana Viskupiča, ktorý kritizoval dopravný kolaps. „Evidentne zdravý 
rozum nemá, nehľadí na zdravie, len na peňaženku a ekonomiku,“ zareagoval premiér.  
Matovič tiež hovorí, že na to, ako bude situácia vyzerať zajtra, sa treba spýtať ministra vnútra a policajtov.  
 
8. apríla 2020 17:41Fico kritizuje ekonomické opatrenia aj obmedzenie pohybu, ktoré podľa neho vôbec nepomáha. Podľa šéfa 
Smeru sa má Matovič prestať hádať so Sulíkom, mal by zvolať vládu a uznať, že to, čo prijali, je nezmysel.  
 
Podľa Fica by mali zrušiť obmedzenie pohybu počas Veľkej noci. „Toto obmedzenie je naozaj stupídne,“ dodal Fico.  
 
8. apríla 2020 17:40Robert Fico odkazuje Matovičovi, že je trápne vyhovárať sa na radových policajtov. „Chcem sa zastať policajtov 
a odkázať Matovičovi, že ak niekto nesie zodpovednosť za každé rozhodnutie, ktoré prijíma vláda, tak je to predovšetkým predseda 
vlády.“  
 
8. apríla 2020 17:30Poľsko dá viac ako 100 miliárd zlotých (22 miliárd eur) firmám na záchranu pracovných miest. Suma zodpovedá 
4,5 % hrubého domáceho produktu Poľska. „Verím, že týmto spôsobom zachránime dva až štyri milióny pracovných miest,“ povedal 
premiér Mateusz Morawiecki. (čtk)  
 
8. apríla 2020 17:29Premiér Matovič sa spolu so svojím štábom teraz presunie vrtuľníkom do Prešovského kraja, kde navštívi 
rómske osady.  
 
8. apríla 2020 17:27Pellegrini emotívne reaguje na obvinenia zo strany Matoviča. „Ten človek nezvláda situáciu. Potrebuje obeť,“ 
povedal bývalý premiér. „Ale zo mňa si nebude robiť fackovacieho panáka,“ dodal.  
 
Matovič podľa neho vyzerá smiešne, keď si „na každej tlačovke berie moje priezvisko do úst, ani tí ľudia mu to neveria“.  
 
8. apríla 2020 17:26Demonštrácia sily alebo nevyhnutnosť? Testovanie v osadách vyvoláva otázky. Vojenskí zdravotníci si oblečú 
ochranné obleky a zväčša na odľahlejšom opáskovanom mieste odoberajú vzorky ľuďom, ktorí sa vrátili zo zahraničia. V niektorých 
prípadoch vo vzduchu lietal aj vrtuľník.  
 
Testy vojenských zdravotníkov v Žehre. Foto N – Andrej Bán8. apríla 2020 17:21Pellegrini prosí premiéra Matoviča, aby sa 
psychicky vzchopil, aby ho ľudia nevideli užialeného a slabého, ale ako silného vodcu. „Aj ja chcem mať normálneho premiéra, na 
ktorého sa v týchto časoch môžem spoliehať,“ povedal Pellegrini.  
 
Ak Matovič funkciu premiéra nezvláda, nemusí podľa Pellegriniho ani požiadať parlament o dôveru. „Nechajte to robiť niekomu, kto 
si na to trúfne, má dosť síl, odvahy a zdravého rozumu,“ povedal Pellegrini.  
 
8. apríla 2020 17:16Pellegrini sa pýta Matoviča, prečo tak dlho trvalo vláde zaviesť povinnú štátnu karanténu pre ľudí, ktorí sa 
individuálne vracajú na Slovensko. Deje sa tak až od tohto pondelka, teda dva týždne potom, čo nastúpila Matovičova vláda.  
 
Pellegrini tvrdí, že ak by bol dlhšie pri moci, tak by karanténu zaviedli.  
 
8. apríla 2020 17:15Pellegrini povedal, že ak sa Matovič necítil na prebratie moci, mohol ešte nechať jeho vládu. „Nekázal som pani 
prezidentke ani premiérovi Matovičovi, aby vládu prevzal už 21. marca,“ povedal bývalý premiér.  
 
Ak by ho nechal pri moci, „možno by to vyzeralo dnes trochu inak“, dodal Pellegrini.  
 
8. apríla 2020 17:10Peter Pellegrini kritizuje Igora Matoviča, že nepochopil, že štát potrebuje rozvahu a pokoj. „Ak v týchto dňoch 
niekto alebo niečo destabilizuje krajinu, tak to nie je vírus, ale premiér Matovič.“  
Matovič si podľa expremiéra chce nechať len moc a nechce prevziať na seba zodpovednosť a stáť si za svojimi krokmi a 
rozhodnutiami. A nechce stáť za svojimi ľuďmi.  
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8. apríla 2020 17:05Haló, aj nezamestnanosť zabíja, pripomína Róbert Chovanculiak z INESS. Minister práce sa podľa neho musí 
zamyslieť, či sme to posledné roky extrémne neprehnali so zvyšovaním minimálnej mzdy.  
 
8. apríla 2020 16:58Organizátori mníchovského Oktoberfestu pokračujú v prípravách napriek pandémii koronavírusu. Odborníci a 
niektorí politici vyzývajú, aby bolo jesenné masové podujatie čo najskôr zrušené.  
 
Pre koronavírus už sú odložené viaceré veľké akcie svetového významu. Nebude sa konať napríklad letná olympiáda v Tokiu, ktorá 
sa mala začať v júli, či novembrový klimatický samit v Glasgowe, píšu Financial Times.  
 
„Šance na organizáciu masových podujatí typu Oktoberfest v roku 2020 sú nulové,“ tvrdí profesor virológie z Univerzity Halle-
Wittenberg Alexander Kekulé.  
 
Na dvojtýždňový Oktoberfest každoročne zavíta zhruba 6 miliónov návštevníkov. Keďže má globálny charakter, na jeho povolenie 
nestačí, aby bola pandémia pod kontrolou v Nemecku, ale prakticky na celom svete. Podľa Kekulého to do polovice septembra 
nehrozí.  
 
Bavorskí hotelieri však naďalej prijímajú rezervácie a aj pivovarníci či miestni obyvatelia počítajú s tým, že pivný veľtrh sa uskutoční. 
Mníchovská radnica plánuje o ňom definitívne rozhodnúť na prelome mája a júna.  
 
Oktoberfest sa koná od roku 1810. Zrušený bol 24-krát, z toho dva ročníky 1854 a 1873 z dôvodu epidémie cholery.  
 
8. apríla 2020 16:56Matovič povedal, že mnoho ľudí prísne policajné kontroly „nas**li“, a ten, kto situáciu spôsobil, by mal prevziať 
zodpovednosť. Podľa premiéra je totiž dôležité, aby ľudia opatrenia dodržiavali, čo v prípade ich veľkej nespokojnosti nenastane.  
Zároveň hovorí, že koalícia musí vystupovať ako jeden tím: „Nie je čas na to, robiť si individuálne politické body. Ja budem stáť za 
každým rozhodnutím vlády, sme tím,“ reaguje na ministra hospodárstva Richarda Sulíka.  
 
8. apríla 2020 16:51Čo Matovič povedal na tlačovke: oznámil najvyššie čísla od začiatku krízy, obviňoval Pellegriniho, kritizoval 
Lučanského aj koaličných partnerov. Pozitívny test mala stovka ľudí, 60 nakazených prišlo z Tirolska, vyše 30 bolo v piatich 
rómskych osadách.  
 
8. apríla 2020 16:49Hlavný hygienik Mikas povedal, že najbližšie dva-tri týždne ukážu, ako na tom Slovensko je a „potom sa uvidí, či 
sa budeme môcť vydať cestou ako Česko“.  
 
8. apríla 2020 16:43Hospitalizovaných je 164 pacientov, z toho u 61 bol koronavírus potvrdený, v 103 prípadoch sa čaká na 
výsledok testov. 16 ľudí sa vyliečilo, teda pribudli od včera traja.  
Vyliečil sa 71-ročný muž, hospitalizovaný bol vo Fakultnej nemocnici v Prešove. Z ochorenia sa vyliečili aj matka s dcérou z 
trenčianskeho regiónu, hospitalizované boli v trenčianskej fakultnej nemocnici, následne boli prepustené do domácej karantény.  
 
8. apríla 2020 16:42Tlačovku premiéra komentuje poslanec Za ľudí a primátor Hlohovca Miroslav Kollár. Ocenil, že Slovensko viac 
testuje a zameriava sa rizikové skupiny a možné ohniská nákazy. Ale nabáda, aby krajina začala plánovať, „ako a v akom čase cez 
tieto cielené a fungujúce opatrenia zabrániť dlhodobému úpadku krajiny“.  
 
8. apríla 2020 16:41Boris Kollár povedal, že by uprednostnil počas sviatkov skôr cestu zvýšenej informovanosti ako zákazu 
vychádzania. Rozumie však, že sa premiér rozhodol na základe relevantných informácií od krízového štábu, urobil tak podľa neho 
správne.  
„Po otvorení po piatich dňoch by som začal uvoľňovať opatrenia, ale to je môj osobný názor,“ povedal predseda parlamentu. (tasr)  
 
8. apríla 2020 16:40Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa ľuďom ospravedlnil za kolóny. „Opatrenia sme zjemnili, mám 
informácie, že teraz už kolóny nie sú. Verím, tí, čo pôjdete zajtra do práce, už v kolónach stáť nebudete. Chcem vás požiadať, buďte 
ústretoví aj voči nám, pochopte, že opatrenia prijímame v časovom strese.“  
 
8. apríla 2020 16:36Slovinskí poslanci budú môcť vo výnimočných situáciách rozhodovať aj na diaľku cez internet, parlament 
schválil zmeny rokovacieho poriadku. Doteraz museli byť poslanci na hlasovaní vždy fyzicky prítomní. (čtk, apa)  
 
8. apríla 2020 16:33Pripravme sa už teraz na koniec krízy, radí Fedor Gál. Krízy podľa neho potrebujú politikov Matovičovho typu aj 
kritických intelektuálov a ich frflanie.  
 
8. apríla 2020 16:21Venezuelský prezident Nicolás Maduro nariadil hospitalizovať všetkých pacientov, u ktorých sa potvrdí 
koronavírus. Tých je zatiaľ podľa úradov 166, no podľa mimovládnych organizácií toto číslo nezodpovedá realite.  
 
Nemocnice vo Venezuele majú problémy s nedostatkom liekov, zdravotníckeho materiálu a personálu. Časté sú aj výpadky elektriny 



71/259 

aj vody.  
 
Krajina má tiež nedostatok benzínu a nafty. (čtk)  
 
8. apríla 2020 16:19Peter Pellegrini bude mať o 17.00 tlačovku, zúčastní sa jej aj exministerka vnútra Denisa Saková.  
 
8. apríla 2020 16:08Svetový obchod s tovarom tento rok klesne o 13 až 32 percent, pokles teda bude oveľa prudší ako počas 
finančnej krízy pred desiatimi rokmi. V budúcom roku sa obchod pravdepodobne zotaví, uviedla vo svojom výhľade Svetová 
obchodná organizácia (WTO).  
 
Služby nie sú do výhľadu zahrnuté, WTO však odhaduje, že obchod so službami bude koronavírusom najhoršie zasiahnutý. 
Dôvodom sú obmedzenia v doprave a v cestovaní.  
 
Rozpätie odhadu tohtoročného poklesu je pomerne široké, podľa WTO je totiž stále neisté, aké ekonomické dôsledky bude mať 
kríza. (čtk)  
 
8. apríla 2020 16:03Viaceré mestá v USA zakazovali používanie jednorazových plastov, pre pandémiu koronavírusu sa však mnohé 
obmedzenia rušia v obavách, že napríklad opakované používanie obalov a slamiek môže prispievať k šíreniu nákazy.  
 
Guvernéri štátu Massachusetts a Illinois napríklad zakázali používanie textilných a sieťových vreciek na ovocie a zeleninu v 
supermarketoch.  
 
Štát Oregon a mesto Albuquerque pozastavili doterajší zákaz plastových vreciek. (čtk, ap)  
 
8. apríla 2020 15:56Úrady v Holandsku a Belgicku hlásia menej nových úmrtí na koronavírus a aj menej nových prípadov nákazy 
ako v niektorých dňoch na prelome marca a apríla.  
 
Belgicko eviduje za posledných 24 hodín 1209 pozitívnych testov, Holandsko 969.  
 
V Belgicku tiež prvýkrát od začiatku epidémie klesol počet hospitalizovaných, keď bolo v nemocniciach prijatých 487 pacientov, 
zatiaľ čo 524 vyliečených ľudí ich mohlo opustiť.  
 
Podľa belgického krízového štábu v týchto dňoch zdravotnícka kríza v krajine vrcholí. (čtk)  
 
8. apríla 2020 15:55Matovič opakovane útočí na svojho predchodcu Petra Pellegriniho, podľa neho si má za pozitívne prípady v 
osadách spytovať svedomie a za svoje skutky sa má ospravedlniť. Matovič zároveň povedal, že budú navyšovať mobilné odberové 
jednotky.  
 
8. apríla 2020 15:54Atletické majstrovstvá sveta v americkom Eugene, ktoré pre OH v Tokiu posunuli o rok, sa uskutočnia v júli 
2022. Šampionát bude predchádzať Hrám Commonwealthu v Birminghame a majstrovstvám Európy v Mníchove. (eurosport)  
 
8. apríla 2020 15:50V osadách testovali podľa Matoviča len tých ľudí, ktorí prišli zo zahraničia. „Koľko ďalších ľudí mohli nakaziť?“ 
pýta sa premiér a hovorí, že by sme mali v hygienických opatreniach ešte pritlačiť.  
 
Foto N – Tomáš Benedikovič8. apríla 2020 15:4934-ročného muža, ktorý ukradol v Londýne z nemocnice tri ochranné rúška, 
odsúdili na tri mesiace odňatia slobody.  
 
Súd Leruna Hussaina, pochádzajúceho zo štvrte Clampham na juhu Londýna, uznal vinným z krádeže chirurgických masiek, ku 
ktorej došlo v nemocnici King’s College Hospital.  
 
V Británii už došlo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu k viacerým zatknutiam. Jeden muž na severe Londýna bol 
napríklad zadržaný po tom, ako sa vyhrážal policajtom, že ich opľuje a nakazí koronavírusom.  
 
Británia eviduje doteraz 6159 úmrtí na ochorenie COVID-19. (tasr, afp)  
 
8. apríla 2020 15:48Armáda a zdravotníci zatiaľ otestovali 30 osád, podľa Matoviča ešte vyše tisíc ostáva. „Peter Pellegrini nám dal 
taký darček, že budeme radi, ak sa z toho vylížeme,“ dodal Matovič.  
 
8. apríla 2020 15:48Matovič o pozitívnych prípadoch v osadách: „Títo ľudia za to nie sú vinní, tak ako nikto z majority nie je vinný, že 
sa nakazili,“ hovorí premiér s tým, že za to môže bývalá vláda, ktorá  
 
ľudí nedala do povinnej, ale len do dobrovoľnej domácej karantény.  
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8. apríla 2020 15:45Grécke úrady uzavreli dva tábory pre migrantov severne od Atén po tom, ako testy v nich potvrdili 28 
nakazených koronavírusom.  
 
„Prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme predišli šíreniu vírusu,“ povedal na pôde gréckeho parlamentu minister pre migráciu 
Notis Mitarakis.  
 
Výskyt koronavírusu zaznamenali v dvoch táboroch, v ktorých žije približne 4800 ľudí. Ide o štátom spravované tábory, kde migranti 
bývajú v kontajneroch, ktoré sú od seba dostatočne vzdialené.  
 
Z preplnených utečeneckých táborov na gréckych ostrovoch v Egejskom mori zatiaľ nijakých infikovaných migrantov nehlásili.  
 
V Grécku zatiaľ majú oficiálne 1832 infikovaných a 81 úmrtí. (tasr, dpa)  
 
8. apríla 2020 15:44Na Slovensku za utorok pribudlo 101 potvrdených prípadov koronavírusu pri 2042 testoch, v 5 osadách zistili 31 
pozitívnych prípadov. „Prestaňme blúzniť o otváraní obchodov,“ povedal v reakcii na nové údaje Igor Matovič.  
 
8. apríla 2020 15:42Matovič skritizoval koaličných partnerov, ktorí na Facebooku kritizovali kontroly na cestách. „Miesto toho, aby 
riešili problém, robili si kampaň na Facebooku,“ zareagoval Matovič  
 
a dodal, že takto sa dobré koaličné vzťahy nebudujú.  
 
8. apríla 2020 15:41Premiér Matovič kritizuje policajného prezidenta Lučanského, tvrdí, že si jeho pokyny na kontrolovanie áut 
počas zákazu vychádzania vysvetlil po svojom, a preto sa dnes tvorili po celom Slovensku kolóny. „Považujem to za sabotáž 
uznesenia vlády,“ povedal Matovič a dodal, že by policajný prezident mal vysvetliť, čo sa stalo.  
„Myslím si, že pán policajný prezident by mal predstúpiť pred kamery a vysvetliť, či to bolo úmyselne alebo nejakým nedopatrením,“ 
povedal Matovič.  
 
8. apríla 2020 15:39Egypt predĺži zákaz nočného vychádzania o 15 dní, potrvá tak do 23. apríla, keď má začať moslimský pôstny 
mesiac ramadán. V Egypte je viac ako 1440 potvrdených prípadov koronavírusu a 94 pacientov tam zomrelo. (čtk)  
 
8. apríla 2020 15:34Naživo: Igor Matovič má brífing k aktuálnym informáciám o koronavíruse  
 
8. apríla 2020 15:24Policajný prezident Lučanský v reakcii na Matovičovu kritiku uviedol, že polícia postupovala v zmysle uznesenia 
vlády. Premiér Lučanského obvinil z kolón na cestách a tvrdí, že policajné kontroly mali byť len náhodné.  
„Polícia postupovala v zmysle uznesenia vlády, v ktorom boli naformulované výnimky. Tie sme zohľadňovali pri príprave rozkazu 
prezidenta Policajného zboru pre hliadkovú činnosť policajtov,“ povedal Lučanský. Zároveň dodal, že sa s týmto rozkazom stotožnilo 
aj vedenie rezortu vnútra. (tasr)  
 
8. apríla 2020 15:03300 osobností píše Angele Merkelovej: Postavte sa na čelo boja s krízou za celú Európu. „Pred sto rokmi 
európske krajiny nepočúvali rady Johna Maynarda Keynesa a ďalších popredných ekonómov a malo to katastrofálne následky. 
Teraz nesmieme urobiť rovnakú chybu.“  
 
8. apríla 2020 15:01Správa, že po obci Dobrá Niva chodí dodávka s označením Červeného kríža a ponúka testovanie, je 
vymyslená. Podľa pôvodných informácií My Bystrica mala posádka dodávky testovať na COVID-19 za 50 eur. „Ženy z dediny, ktoré 
to údajne videli, všetko popreli,“ uviedla Zuzana Stanová zo Slovenského Červeného kríža.  
 
8. apríla 2020 15:00Prečo sme dnes stáli v kolónach. Epidemiologička Zuzana Krištúfková vysvetľuje, prečo odporúčala opatrenie 
na obmedzenie pohybu.  
 
8. apríla 2020 14:55Prezidentka Zuzana Čaputová hovorila o obmedzení pohybu s premiérom a ministrom vnútra: „Obidvaja ma 
uistili, že kontroly by už ďalej mali prebiehať náhodne, v súlade s účelom opatrenia, ktorým je zabrániť zbytočnému cestovaniu a nie 
monitorovať všetky, aj evidentne pracovné jazdy.“  
 
Verí, že dnešná situácia „neovplyvní negatívne našu súdržnosť, ktorú aj v ďalšom v boji s koronavírusom potrebujeme asi zo 
všetkého najviac“.  
 
8. apríla 2020 14:51Igor Matovič viní z kolón na cestách policajného prezidenta Milana Lučanského. Videom z tlačovky dokazuje, že 
on sám hovoril o náhodných kontrolách. „Dopadlo to tak, že policajtom v teréne dali inštrukcie zastavovať všetkých. Bláznovstvo… a 
pán policajný prezident Lučanský má čo vysvetľovať.“  
Premiér sa zároveň ospravedlnil policajtom za dopoludňajšie tvrdenie, že „sa to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk“. „Pôvodne 
som dostal informáciu, že kontrolovať všetkých bola nadpráca jednotlivcov z ich radov. Nie, robili len to, čo im vedenie prikázalo,“ 
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napísal Matovič na Facebooku.  
 
8. apríla 2020 14:48Poľská centrálna banka prekvapujúco znížila základnú úrokovú sadzbu na 0,5 percenta z doterajšieho 1 
percenta. Uvoľnením menovej politiky sa snaží zmierniť dosah koronavírusu na ekonomiku. (reuters)  
 
8. apríla 2020 14:36Matovič zmazal status na Facebooku, v ktorom písal, že kontroly na cestách mali byť náhodné a „zrána sa to 
niektorým hliadkam vymklo z rúk“.  
 
8. apríla 2020 14:34Matoviča kritizuje aj expremiér Peter Pellegrini. „Takto vyzerá chaos v podaní predsedu vlády. Najskôr silné reči 
o ochrane ľudí pred hnusobou. Keď sa mu situácia vymkla z rúk a vznikli zápchy, pokojne to hodil na vojakov a policajtov, ktorí 
napĺňajú len jeho príkaz. A na svojom FB z nich urobil doslova aktivistov, ktorí nepochopili, čo od nich chcel. Tomu sa hovori čistá 
deštrukcia štátu.“  
 
8. apríla 2020 14:31V Česku sa podľa ministra zdravotníctva podarilo zastaviť nekontrolovateľné šírenie koronavírusu. „Správy sú 
pozitívne. Česko sa ubránilo tomu najhoršiemu, (…) môžeme sa vracať späť do normálneho života,“ povedal Adam Vojtěch.  
 
Očakáva, že do konca apríla bude nakazených 10 600 ľudí, pôvodne ministerstvo odhadovalo 14 000.  
 
Reprodukčné číslo, teda číslo, ktoré určuje, koľko ľudí ďalej nakazí jeden chorý človek, sa podľa zdravotníckych úradov blíži číslu 
jeden. (novinky, tasr)  
 
8. apríla 2020 14:26Česká automobilka Škoda Auto opäť predĺžila odstávku výroby vo všetkých troch svojich českých závodoch pre 
pandémiu koronavírusu, a to do 27. apríla. Odstávka sa tak predĺžila o ďalší týždeň. Škoda patrí do skupiny Volkswagen. (čtk)  
 
8. apríla 2020 14:25Čínsky režim otvoril Wu-chan, ale k normálu to má ďaleko. Po 76 dňoch karantény môžu obyvatelia so zeleným 
kódom v mobile na ulicu. Kým Peking hrá víťazný naratív, príbuzní obetí ťažko skrývajú hnev.  
 
Cestujúci z obavy pred nákazou často nosia ochranné obleky. Foto – TASR/AP8. apríla 2020 14:23V Taliansku sa výrazne znížila 
miera šírenia koronavírusu. Jeden nakazený v priemere infikuje menej než jedného ďalšieho človeka, uviedol minister zdravotníctva 
Roberto Speranza.  
„To je mimoriadny výsledok, keď uvážime, že ešte pred niekoľkými týždňami každý pozitívny človek nakazil až štyroch ďalších ľudí,“ 
povedal Speranza.  
 
„Pracujeme na začatí druhej fázy s uvoľňovaním opatrení. Budeme však musieť naďalej žiť spoločne s vírusom, pretože ten 
nezmizne,“ varoval. (apa, čtk)  
 
8. apríla 2020 14:20V Európe je už viac ako 750-tisíc nakazených koronavírusom, na celom svete 1,4 milióna. Viac ako 100-tisíc 
nakazených už majú štyri európske krajiny, k Španielsku, Taliansku a Francúzsku dnes pribudlo Nemecko. (afp)  
 
8. apríla 2020 14:17Taliansko uzatvára svoje prístavy humanitárnym lodiam zachraňujúcim migrantov. Vláda argumentuje, že 
prístavy nemôžu byť pre epidémiu koronavírusu považované za bezpečné. (reuters)  
 
8. apríla 2020 14:14Vo Švajčiarsku klesá počet nových prípadov nákazy koronavírusom, tretí deň za sebou ich bolo menej ako 600 
(na vrchole takmer 1400). Priaznivý trend hlási tiež Rakúsko, kde za 24 hodín pribudlo 343 pacientov (na vrchole vyše 1300). (čtk, 
worldometers)  
 
8. apríla 2020 14:09Eurokomisia sa s krajinami EÚ nezhodla na spoločnom pláne, ktorý by koordinoval rušenie opatrení 
zavedených v súvislosti s koronavírusom. Komisia chcela pôvodne prezentovať návrh stratégie ich uvoľňovania, po negatívnych 
reakciách časti krajín ho však najmenej o týždeň odložila.  
 
K schváleniu pripravovaných odporúčaní sa Brusel plánuje vrátiť  
 
„v blízkej budúcnosti“ po Veľkej noci.  
 
Čo má eurokomisia v úmysle:  
 
Šéfka EK Ursula von der Leyenová chcela dnes prezentovať návrh „cestovnej mapy“ so všeobecnými odporúčaniami pre ústup od 
jednotlivých koronavírusových obmedzení.  
 
„Členské krajiny sú v rôznych štádiách boja s koronavírusom… Po kontaktoch so štátmi a ďalšou reflexiou sme dospeli k záveru, že 
potrebujeme trochu viac času,“ vyhlásil hovorca EK Eric Mamer.  
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Prečo treba viac času:  
 
Podľa eurokomisie je dôležité poskytnúť krajinám návod na koordinované uvoľňovanie reštrikcií, no nechce naznačovať, že 
opatrenia by mali v nasledujúcich dňoch začať rušiť ťažko zasiahnuté štáty.  
 
Česko, Rakúsko či Dánsko už oznámili, že začnú postupne upúšťať od niektorých čiastkových obmedzení, krajiny ako Taliansko, 
Španielsko či Francúzsko zatiaľ akékoľvek úľavy vylučujú.  
 
EK zobrala na vedomie, že pripravovaný plán musí brať do úvahy rôznu situáciu v jednotlivých krajinách a rozdielne kapacity ich 
zdravotníckych systémov. (čtk)  
 
8. apríla 2020 14:06Minister obrany Jaroslav Naď z OĽaNO po problémoch v doprave povedal, že kontroly na cestách budú už len 
náhodné. Zároveň kritizoval „populistické“ statusy koaličných kolegov a sľuby o otváraní obchodov.  
 
8. apríla 2020 14:06 Matovič ohlásil na 15.30 tlačovku s názvom „Situácia je vážna, prosím, nebláznime“. Zúčastní sa jej aj člen 
permanentného krízového štábu Peter Pollák. „Verím, že po zverejnených informáciách prestane opakované blúznenie našich 
koaličných partnerov o otváraní obchodov či škôl hneď po Veľkej noci a zľahčovanie ochorenia COVID-19 na nejakú chrípku,“ 
napísal premiér na Facebooku.  
 
8. apríla 2020 14:05Hospodárstvo Spojených štátov by sa mohlo v 2. štvrťroku prepadnúť o vyše 30 %, predpovedá bývalý šéf Fedu 
Ben Bernanke. Podľa neho môže najväčšej ekonomike na svete zotavenie zo súčasného šoku trvať aj niekoľko rokov.  
 
Bernanke vníma menovú a rozpočtovú reakciu USA na ekonomické dosahy koronavírusu ako dobrú, no podľa neho budú potrebné 
ďalšie opatrenia, píše Reuters.  
 
„Bude to veľmi dlhé a desivé obdobie. Keď pôjde všetko dobre, môžeme sa za jeden či dva roky nachádzať vo výrazne lepšej 
pozícii,“ myslí si Bernanke, ktorý šéfoval americkej centrálnej banke od februára 2006 do januára 2014.  
 
Čo hovorí bývalý šéf Fedu:  
 
zotavenie americkej ekonomiky potrvá kratšie než po finančnej kríze 2007 – 2009,  
pravdepodobné je postupné obnovovanie ekonomickej aktivity, no vylúčené nie je ani opätovné utlmenie, ak by šírenie koronavírusu 
znovu nabralo na intenzite,  
medzi dlhodobé negatívne dosahy koronavírusu môžu patriť zmeny v odvetví turizmu či trvalé obavy spotrebiteľov z ďalšej krízy.  
 
8. apríla 2020 13:46WHO varuje pred príliš skorým rušením opatrení proti koronavírusu. Pokrok dosiahnutý v Európe je podľa 
organizácie stále mimoriadne krehký. Rušenie niektorých opatrení už oznámili napríklad Rakúsko, Dánsko či Česko. (reuters)  
 
8. apríla 2020 13:44Taliansko po poklese nových prípadov nakazených hovorí o druhej fáze boja proti koronavírusu a zmiernení 
niektorých opatrení. „Budeme však musieť byť veľmi opatrní s fázou 2: ak netrafíme načasovanie, budeme sa musieť znovu zatvoriť 
a začať odznova,“ povedal minister zahraničia Di Maio. (euractiv)  
 
8. apríla 2020 13:41Ministrov financií eurozóny opäť rozhádali podmienky úverov a koronabondy. Ani po celonočných rokovaniach 
sa nedohodli na kľúčových iniciatívach na podporu európskej ekonomiky. EÚ preto ostáva bez hlavných spoločných nástrojov na boj 
s hospodárskymi následkami koronakrízy. (euractiv)  
 
8. apríla 2020 13:38Premiér ani ministerstvo zdravotníctva stále nezverejnili aktuálne čísla nakazených. Premiér mal síce doobeda 
tlačovú konferenciu s predstaviteľmi cirkví, ale na nej odmietol odpovedať na otázky, ktoré sa netýkali ich stretnutia. Ohlásil, že bude 
mať tlačovú besedu. Do 13:30 však nebola žiadna ohlásená.  
 
8. apríla 2020 13:37Šesť slovenských vedcov píše vládnym politikom: „Potrebujeme čo najmenej dramatických vyhlásení, zvlášť ak 
sa nezakladajú na premyslenom pláne a na odborných stanoviskách.“ Radia aj zobrať politikom každodenné informovanie o počte 
nakazených a nechať to na úrady.  
 
8. apríla 2020 13:32Štáty EÚ podporili ďalšie využitie peňazí z kohéznej politiky na boj s koronavírusom. Veľvyslanci krajín schválili 
návrh eurokomisie, ktorý umožní čerpať financie zo štrukturálnych fondov na podporu zdravotníctva či zasiahnutých odvetví.  
 
Komisia minulý týždeň navrhla k doterajším 37 miliardám eur z kohéznej politiky vyhradeným na núdzové použitie uvoľniť ďalšie 
financie pôvodne určené na rozvojové projekty.  
 
Ako to má fungovať:  
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štáty budú môcť prevádzať financie slúžiace na pokrytie potrieb spojených s pandémiou medzi jednotlivými fondmi (fond pre 
regionálny rozvoj, sociálny a kohézny fond);  
peniaze budú môcť pružne prúdiť medzi jednotlivými regionálnymi úrovňami či tematickými oblasťami, aby ich bolo možné 
presmerovať do najviac zasiahnutých oblastí;  
štáty sa nebudú musieť v niektorých prípadoch podieľať na projektoch vlastným spolufinancovaním.  
 
Na čerpanie peňazí podľa nových pravidiel je potrebný ešte súhlas Európskeho parlamentu. (čtk)  
 
8. apríla 2020 13:27Na Slovensku sú počas pandémie koronavírusu povinne zatvorené interiérové aj exteriérové športoviská. Aké 
sú vaše skúsenosti zo športovania v uliciach či v prírode? Ako sa správate a ako sa správajú ostatní športujúci? Napíšte nám.  
 
8. apríla 2020 13:23Vláda ukázala nové ekonomické opatrenia: zatvorené firmy nemusia za apríl platiť odvody, o peniaze môžu 
žiadať aj veľké firmy.  
 
Štát posúva spustenie prijímania žiadostí pre SZČO bez zamestnancov, žiadať môžu od stredy od 16.00 hod.  
Od budúceho týždňa bude ministerstvo práce prijímať žiadosti od SZČO a firiem, ktoré majú zamestnancov a klesli im tržby.  
O pomoc môžu žiadať už aj podnikatelia, ktorí neboli schopní zaplatiť odvody za mesiac február a nariadením štátu museli zavrieť 
prevádzky či obchody.  
 
8. apríla 2020 13:12Vybrať si medzi Matovičom a Sulíkom je ťažké – jeden klame, druhý zľahčuje, píše v komentári o spore vo 
vláde Roman Pataj.  
 
8. apríla 2020 13:09Ministerstvo školstva sprístupnilo učiteľom a rodičom digitálne učebnice zadarmo. Stiahnuť si ich môžu z 
ministerskej webstránky Edičný portál, kde je 558 titulov od 14 vydavateľov.  
 
„Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a 
sprístupnili učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie,“ oznámil minister školstva Branislav Gröhling na 
svojom Facebooku.  
 
Webstránka edičného portálu  
 
Ministerstvo neskôr upresnilo, že heslá pošle riaditeľom aj učiteľom ich škola.  
 
Cez Edičný portál si školy objednávajú už schválené učebnice a ministerstvo tam informuje o učebnicovej politike. Na podstránke 
eAktovka sú zverejnené digitalizované učebnice zadarmo, doteraz však boli prístupné len pre učiteľov. Ministerstvo umožnilo, aby 
sa k nim teraz vedeli dostať z domu aj rodičia.  
 
8. apríla 2020 13:07Štát spustí pomoc pre zamestnávateľov – podniky aj SZČO so zamestnancami – začiatkom budúceho týždňa. 
O príspevky na mzdy môžu žiadať bez ohľadu na počet zamestnancov, doterajší limit sa zruší.  
 
Ilustračné foto – TASR 8. apríla 2020 13:06Prestrelka medzi Matovičom a Sulíkom ukazuje, že spor v koalícii o reštrikcie proti 
koronavírusu môže silnieť. Koaliční partneri očakávajú zmiernenie policajných kontrol, hlavnou témou je však pre nich vízia 
postupného návratu k normálnemu životu.  
 
8. apríla 2020 13:04Španielsko hlási za posledných 24 hodín ďalších 757 obetí koronavírusu. Ich počet tak oproti 
predchádzajúcemu dňu druhý deň za sebou vzrástol, v utorok hlásili 743 úmrtí. (reuters)  
 
8. apríla 2020 13:02Medzi prvými porazenými v tejto kríze bude veľa majiteľov dlhopisov slovenských podnikov, predpovedá Filip 
Glasa z Finstat.sk. „Emitenti slovenských junk dlhopisov sú práve tí draví podnikatelia a žraločikovia, ktorí neváhajú potopiť svojich 
veriteľov a zahojiť sa na ich úkor.“  
 
8. apríla 2020 12:56Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga verí, že minister vnútra Roman Mikulec prehodnotí rozkazy pre políciu. 
„Určite sa v priebehu pár hodín režim prispôsobí realite a polícia zmierni kontrolu tak, aby občania mohli aj v tejto ťažkej situácii 
zvládnuť cestu do práce, prípadne starostlivosť o dieťa či cestu domov.“  
Šeliga zároveň vyzval koaličných partnerov, aby si neposielali odkazy cez Facebook. „Som v politike krátko, vlastne som nováčik. 
No viem, že sme v napätej situácii, ktorá si vyžaduje mimoriadnu rozvahu a pokoj. Chcem preto apelovať na všetkých koaličných 
partnerov, aby zvážili slová a odkazy cez médiá. Verejnosť dnes potrebuje jasnú komunikáciu a signál našej jednoty v boji proti 
koronavírusu.“  
 
8. apríla 2020 12:51Bratislavský župan Juraj Droba zo SaS hovorí, že zákazy nie sú správne, ale už ich treba nechať dobehnúť. 
„Veľkonočné sviatky by som radšej riešil výzvami a odporúčaniami.“  
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8. apríla 2020 12:40Reťazec Kraj sa ospravedlňuje zákazníkom za dočasný výpadok niektorých druhov tovaru v obchodoch. 
Zdôvodňuje ho zdržaním zásobovacích vozidiel kontrolami na hraniciach okresov, tvrdí, že situáciu rieši.  
 
8. apríla 2020 12:39Dvojnásobný olympijský finalista v behu na 800 metrov Donato Sabia zomrel vo veku 56 rokov na následky 
ochorenia COVID-19. Sabia je prvým talianskym olympionikom, ktorý zomrel po nakazení sa novým koronavírusom. (ansa)  
 
8. apríla 2020 12:35Nemecký HDP klesne v 2. štvrťroku medzikvartálne o rekordných 9,8 %, odhadujú popredné hospodárske 
inštitúty. Išlo by o najhlbší prepad od začiatku zverejňovania dát v roku 1970 a dvojnásobný oproti roku 2009, keď udrela finančná 
kríza.  
 
Inštitúty očakávajú, že v 1. kvartáli nemecká ekonomika v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesne o 1,9 %, píše Reuters.  
 
V ďalšom období sa prepad výraznejšie prehĺbi v dôsledku ďalekosiahleho utlmenia hospodárskych aktivít. Za celý rok môže 
ekonomika klesnúť o 4,2 %.  
 
Pandémia zanechá stopu aj na trhu práce. Na vrchole krízy by sa nezamestnanosť mohla zvýšiť na 5,9 %, bez práce by zostalo 2,4 
milióna ľudí. V marci dosiahla bez úpravy o sezónu 5,1 %.  
 
Podľa inštitútov by sa situácia mohla zlepšiť už v druhej polovici tohto roka. Na 3. štvrťrok odhadujú rast o 8,5 %, v 4. kvartáli o 3,1 
%. Na budúci rok už počítajú s oživením a rastom HDP o 5,8 percenta.  
 
8. apríla 2020 12:29Vláda bude mať rokovanie vo štvrtok o 10. hodine. Program zatiaľ nezverejnili.  
 
8. apríla 2020 12:28Veronika Remišová je za postupný návrat k normálnemu životu. „Sme za postupné uvoľňovanie života. Už dnes 
kríza ohrozuje chronicky chorých ľudí. Boj proti koronavírusu je dôležitý, ale opatrenia musia byť vyvážené a racionálne, aby 
neohrozovali ľudí, ktorých trápia napríklad iné choroby,“ povedala podpredsedníčka Za ľudí. (expres)  
 
8. apríla 2020 12:27Polícia prijala opatrenia na zjednodušenie kontrol v okresoch, potvrdil policajný hovorca Michal Slivka. Ako 
presne by sa mali kontroly zjednodušiť, aby sa nevytvárali dlhé kolóny, polícia zatiaľ nepriblížila.  
„Vopred sme upozorňovali, že sa v súvislosti s kontrolami môžu vytvárať kolóny, preto opätovne vyzývame všetkých, ktorí nemusia 
nevyhnutne opúšťať okres, aby zostali v okrese,“ vyzýva polícia.  
 
8. apríla 2020 12:26Vicepremiérka Remišová (Za ľudí) povedala, že jej strana na vláde navrhovala, aby zákaz vychádzania platil od 
piatka do pondelka, teda nie cez pracovné dni. Minister obrany Naď (OĽaNO) uviedol, že chcú minimalizovať negatívne vplyvy na 
ľudí. „Ak sme urobili nejaké chyby, bolo to v dobrej viere.“ (expres)  
 
8. apríla 2020 12:21Matovič tvrdí, že policajné kontroly mali byť len náhodné, jeho minister Mikulec hovoril ešte v pondelok niečo 
iné. „Na výstupe z okresu, kde budú hlavné ťahy, budú zastavovať každé jedno auto, respektíve je to naším cieľom, aby pohyb 
naozaj bol obmedzený čo najviac.“  
 
8. apríla 2020 12:20Šéf najväčšej MMA organizácie Dana White obíde karanténu, zápasy zorganizuje na vlastnom ostrove a na 
území Indiánov. Dlhoročný priateľ Donalda Trumpa chce zápasníkov zvážať súkromnými lietadlami a nepovedal, či budú testovaní 
na COVID-19.  
 
8. apríla 2020 12:14Kolóny sa už tvoria aj na ceste 1. triedy priamo v Stupave smerom do Bratislavy, ide paralelne s diaľnicou D2. 
Za Stupavou sa končí okres Malacky, mesto je momentálne neprejazdné. Nad oblasťou lieta policajný vrtuľník.  
 
Foto – N8. apríla 2020 12:14Polícia vyvracia slová premiéra Matoviča, ktorý tvrdí, že kontroly majú byť len náhodné. „Na hraniciach 
okresov policajti a vojaci každého kontrolujú a zisťujú dôvody porušenia zákazu vychádzania. U každého evidujú osobné údaje, 
telefón, účel a cieľ cesty,“ píše na Facebooku. Kto nepreukáže hodnoverný dôvod, toho otočia.  
 
8. apríla 2020 12:11Desať rokov mal Robert Fico na to, aby sme sa pripravili na horšie časy. Teraz sú tu. Podľa mnohých dokonca 
najhoršie a ešte to nekončí, píše Silvester Lavrík. „Ak budeme hľadať vinníka, nehľadajme ho inde než vo vlastnom zrkadle. Volili 
sme ho. Napriek tomu, že sme tušili, čo všetko dokáže nechať ukradnúť, spreneveriť, zatajovať.“  
 
8. apríla 2020 12:03Poľnohospodárska a potravinárska komora žiada vládu, aby ešte dnes umožnila plynulý prechod kamiónov s 
potravinami naprieč celým Slovenskom. Zásobovanie podľa nej nesmie podliehať kontrolám policajných zložiek na hraniciach 
okresov.  
 
Poľnohospodári, potravinári a obchodníci vyzvali kompetentných, hlavne ministrov pôdohospodárstva a vnútra, aby urýchlene riešili 
vzniknutú situáciu. Tvrdia, že ak sa riešiť nebude, môže skončiť kolapsom v zásobovaní obyvateľstva.  
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Rozvozy niektorých potravín a vstupov do rastlinnej a živočíšnej výroby meškajú podľa SPPK od skorých ranných hodín pre 
vyhlásenie zákazu vychádzania a policajné kontroly áut medzi okresnými mestami. Na neúnosnú situáciu upozorňujú mnohí 
výrobcovia potravín, obchodníci, dodávatelia, poľnohospodári, ktorí sa nemôžu dostať so svojím tovarom na miesto určenia.  
 
Niektoré zásobovacie vozidlá podľa SPPK dokonca prechádzajú viacerými kontrolami, keďže výrobky prevážajú cez viaceré mestá. 
Obchodníci upozorňujú, až pri neriešení situácie si ľudia zajtra v obchodoch nekúpia to, čo potrebujú.  
 
„Pokiaľ by mal tento stav trvať aj v ďalších dňoch, prísun potravín a drogérie by skolaboval úplne,“ vraví predseda Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  
 
8. apríla 2020 12:00Šéf Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš k opatreniam: „Ukazuje sa, že vďaka opatreniam nám taliansky 
scenár nehrozí. Teraz potrebujeme aj dobrú ekonomickú odpoveď na krízu.“ Po Veľkej noci podľa neho musíme konať. „Lebo 
potenciálne škody môžu byť brutálne.“  
 
Čo radí:  
 
• zabezpečiť, aby peniaze z „prvej pomoci“ čo najskôr dotiekli k ľuďom;  
• pripraviť „druhú pomoc“ (veľké firmy a nepokryté skupiny obyvateľstva);  
• postupne uvoľňovať zdravotné opatrenia a pružne manažovať prípadné ohniská nákazy.  
 
8. apríla 2020 11:51Dnešný kolaps na cestách ohrozil dodávku čerstvých pekárenských výrobkov do obchodov. Zväz pekárov 
žiada, aby sa čím skôr uvoľnili aspoň jazdné pruhy pre potravinárske zásobovacie autá, inak spotrebitelia môžu nájsť prázdne pulty.  
 
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov eviduje sťažnosti pekární, pretože vodiči zásobovacích áut majú problém dostať 
sa načas s tovarom do predajní.  
 
„Množstvo spoločností zásobuje obchody vo viacerých okresoch, avšak kontroly na ich hraniciach spôsobujú, že vodiči aj viac ako 
hodinu čakajú v kolónach. Zákon nám však nariaďuje, v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť, 
a opatrenia nám to výrazne komplikujú,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
 
Obdobie Veľkej noci je spojené so zvýšeným dopytom po pekárenských výrobkoch. V tomto čase sa zväčša predá o pätinu viac 
výrobkov ako štandardne.  
 
Spotrebitelia však môžu nájsť prázdne pulty, nakoľko dodávky výrazne meškajú. Pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého 
pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší problém: ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, zväz 
tvrdí, že aj z dôvodu obmedzení predajného času vyhradeného výlučne pre seniorov.  
 
„Obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa logicky musia následne znehodnotiť. Myslím si, že v čase, 
keď sa má šetriť na všetkých úrovniach v spoločnosti, je toto nezmyselné hazardovanie s potravinami alarmujúce,“ dodáva 
Lopúchová. Verí, že vláda tento problém čoskoro vyrieši.  
 
8. apríla 2020 11:48Premiér Igor Matovič v ďalšom statuse na Facebooku tvrdí, že kontroly v okresoch mali byť náhodné: „Zrána sa 
to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk… Napriek tomu – nehaňme ich za to… Malo by to byť už v poriadku. Dík,“ píše premiér.  
 
Premiér na Facebooku o 10:46 a 11:43.8. apríla 2020 11:48Politici po celom svete hovoria, že sme vo vojne s vírusom. „No keď už 
raz lídri zistili, že vojna je nevyhnutná, čoskoro si uvedomili, že nemajú zbrane, s ktorými by mohli bojovať. Do objavu vakcíny nám 
chýba možno 12 až 18 mesiacov. Antivirotiká môžu byť dostupné skôr, ale ani tie tu nebudú hneď zajtra,“ píše Richard N. Haass.  
 
8. apríla 2020 11:43Epidémia koronavírusu môže pripraviť Nitru o milióny eur. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhadla výpadok 
daní z príjmov fyzických osôb pre mesto Nitra na tento rok na 1,9 až deväť miliónov eur.  
 
K týmto stratám treba podľa radnice pripočítať výpadky príjmov z nájmu, zo vstupného na kultúrne a športové podujatia, zvýšené 
náklady na boj s novým koronavírusom a na potláčanie ekonomických následkov.  
 
„Tak ako iné mestá a obce, aj Nitra bude musieť zmraziť čerpanie časti výdavkov vo všetkých oblastiach. Odbor ekonomiky a 
rozpočtu preto v spolupráci s vedúcimi jednotlivých odborov neustále analyzuje dosahy na príjmy a výdavky mesta. Predbežné čísla 
hovoria o obmedzení čerpania rozpočtu vo výške približne 4,2 milióna eur. Pri porovnaní s odhadom výpadku Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť je zrejmé, že zmrazenie na tejto úrovni nemusí byť postačujúce,“ uviedol odborný poradca pre komunikáciu na 
mestskom úrade Henrich Varga. (tasr)  
 
8. apríla 2020 11:39Naživo: Aktuálna dopravná situácia na trase Dunajská Lužná – Rovinka – Bratislava. Polícia vyzýva ľudí, aby 
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necestovali, ak nemusia, a napomohli tak zlepšiť dopravnú situáciu.  
 
8. apríla 2020 11:35Do dnešného dňa si stiahlo žiadosť o pomoc 36 000 zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť prevádzku na 
základe rozhodnutia štátu, uviedol minister práce Milan Krajniak. Už skontrolovaných a zúradovaných bolo vyše 1700 žiadostí.  
 
8. apríla 2020 11:33Ak situáciu cez Veľkú noc Slovensko zvládne, po nej sa môže vláda baviť o postupnom otváraní ekonomiky, 
povedal minister práce Krajniak. „Ak zvládneme Veľkú noc, o to skôr môžeme opatrenia uvoľňovať.“ Krajniak tak reagoval na 
otázku, čo hovorí na kolóny a zápchy spôsobené obmedzeniami v súvislosti s epidémiou.  
 
8. apríla 2020 11:29V eurofondoch ministerstva práce našli 200 miliónov eur a v ďalších rezortoch 300 miliónov eur na pomoc na 
udržanie pracovných miest. Povedal to minister práce Krajniak (Sme rodina).  
 
8. apríla 2020 11:27Firmám, ktoré boli povinne zatvorené, má štát odpustiť odvody za apríl. Informoval o tom minister financií 
Eduard Heger.  
 
8. apríla 2020 11:26Preplatky na dani z príjmov vyplatí štát do 10. mája, nie až na konci pandémie, sľubuje ministerstvo financií. 
Neistotu spôsobilo to, že v zákone, ktorý parlament schválil minulý týždeň, sa jasne nepovedalo, dokedy finančná správa vyplatí 
preplatky, ak niekto podal daňové priznanie do konca marca.  
 
8. apríla 2020 11:22Vláda pripravuje pomoc aj pre podnikateľov, ktorí neplatili odvody do Sociálnej poisťovne. Podľa ministra 
Krajniaka bude však nižšia ako pre tých, ktorí odvody platili.  
 
8. apríla 2020 11:22Keď sa dostaneme z tejto krízy, svet bude iný a ľudia sa budú viac spoliehať na rodiny a jeden na druhého, píše 
komentátor Bloombergu Chris Bryant. „Budeme outsourcovať menej vecí a viac si ich budeme robiť sami.“  
 
8. apríla 2020 11:17SZČO, ktorí nemajú zamestnancov, môžu podať žiadosť o pomoc od 16.00 hodiny a nie už od 12.00 hodiny. 
Informoval o tom minister práce Krajniak. Povedal tiež, že do schémy pomoci spadajú zamestnávatelia bez ohľadu na počet 
zamestnancov.  
 
Od budúceho týždňa budú prijímať žiadosti od SZČO a firiem s poklesom tržieb. O túto pomoc môžu žiadať aj podnikatelia, ktorí 
neboli schopní zaplatiť februárové odvody v marci. Môžu žiadať o pomoc na udržanie pracovných miest.  
 
8. apríla 2020 11:06V Martine sa rozbehla výroba ochranných štítov a do konca mesiaca má pribudnúť aj nová výroba 
najúčinnejších respirátorov FFP3. V oboch prípadoch ide o produkcie až desiatok tisíc pomôcok denne.  
 
8. apríla 2020 11:05Tenistka Belinda Benčičová hovorí, že ani ona nebola pripravená, že nebude mať prácu. Švajčiarka, ktorá je 
svetovou osmičkou, trénuje na Slovensku a bojí sa navštíviť svoju slovenskú babku.  
 
8. apríla 2020 11:05Podcast V ženskom rode: Sylvia Gancárová: Domáce násilie nie je kríž, ktorý je žena povinná niesť, ani ak sa 
vydala v kostole.  
 
8. apríla 2020 10:58Premiér reaguje na kritiku Richarda Sulíka: „Neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne konané vo verejnom 
záujme a postovať na Facebook svoje výplody mysle je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné.“  
 
8. apríla 2020 10:47Práca z domu je najčastejším opatrením, ktoré volia zamestnávatelia na Slovensku v týchto dňoch. Aktuálne 
pracuje z domu viac ako 47 percent respondentov, ktorí sa zapojili do prieskumu portálu Platy.sk.  
 
Do prieskumu sa zapojilo 914 respondentov, údaje sa zbierali od 18. do 30. marca 2020.  
 
Najvyšší podiel zamestnancov s home office je v informačných technológiách, marketingu či oblasti financií. Najnižší podiel v gastre, 
cestovom ruchu, vo výrobe, doprave a špedícii.  
 
Výsledky prieskumu ukazujú, že väčšina ľudí oceňuje, prípadne by ocenila možnosť pracovať v súčasnej situácii z domu. Takúto 
odpoveď uviedlo viac ako 56 percent ľudí.  
 
Takmer 60 percent respondentov uviedlo, že počas práce z domu pracujú rovnako alebo sú dokonca produktívnejší ako na 
pracovisku. Iba 18 percent respondentov priznáva, že doma majú problém s koncentráciou a takmer sedem percent ľudí uvádza, že 
prácu z domu považujú za príležitosť, keď môžu pracovať menej.  
 
8. apríla 2020 10:47Zdravie verzus ekonomika alebo (falošné) dilemy v časoch pandémie. Jakub Dovčík v komentári uvažuje o 
správnosti rozhodovania, či má prednosť zachraňovanie životov alebo hospodárstva.  
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8. apríla 2020 10:44Zdravotné poisťovne upozorňujú, že pre výpadok zdrojov z verejného zdravotného poistenia nebudú mať v 
najbližších týždňoch dostatok financií na úhradu zdravotnej starostlivosti. Informovala o tom riaditeľka Asociácie zdravotných 
poisťovní Katarína Kafková.  
Asociácia preto vyzýva vládu, aby vzhľadom na balíček určený na pomoc podnikateľom rozhodla aj o bezodkladnom dofinancovaní 
verejného zdravotného poistenia. (tasr)  
 
8. apríla 2020 10:36Prievidzský dodávateľ pre automobilky Brose znížil kapacitu výroby o 70 percent, vyžiadala si to pandémia 
koronavírusu. Firma nevylúčila, že bude žiadať pomoc od štátu.  
 
Spoločnosť pôsobí v Prievidzi od roku 2015, v súčasnosti zamestnáva viac ako 1000 ľudí.  
 
„Brose ide momentálne na maximálne 30 percent kapacity svojej výroby, čo je veľmi málo. Máme 700 ľudí doma a snažíme sa ich 
platiť a držať. Nebudeme prepúšťať ľudí. To je najdôležitejšie, že majú prácu, oddýchnu si doma, sú s rodinami, ale hektika sa vráti 
naspäť, keď naši zákazníci začnú s výrobou,“ povedal generálny riaditeľ firmy Axel Mallener.  
 
Firma má podľa neho k dispozícii materiál na výrobu, reagovala veľmi rýchlo a objednala diely. „Máme zásoby, máme čo robiť a 
expedujeme. Hlavne Ázia, a tiež iné krajiny začínajú robiť, nerobili taký shutdown, aký robí teraz Európa,“ dodal.  
 
Mallener nevylúčil, že firma ako veľký zamestnávateľ bude potrebovať pomoc od štátu.  
 
Spoločnosť v súčasnosti pracuje na tretej fáze rozšírenia svojho závodu. Koronakríza podľa generálneho riaditeľa túto investíciu 
neohrozila. (tasr)  
 
8. apríla 2020 10:32Eurozóna môže potrebovať fiškálne stimuly až do výšky 1,5 bilióna eur, aby sa vysporiadala s hospodárskymi 
dosahmi pandémie koronavírusu, odkazuje ECB ministrom financií eurobloku. Časť krajín je ochotná zahlasovať len za tretinovú 
pomoc.  
 
Nemecko, Holandsko a ďalšie severoeurópske krajiny sú pripravené podporiť spoločné európske opatrenia len do výšky 500 miliárd 
eur, píše Reuters.  
 
Ministri financií EÚ sa zatiaľ nezhodli na spoločnom pláne, ako povzbudiť ekonomiky po koronakríze. Nedospeli ku kompromisu v 
otázke spoločných dlhopisov ani čerpania úverov zo záchranného fondu ESM.  
 
Zobraziť tému 
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Minúta po minúte: Rómske osady s pozitívnymi prípadmi uzavrú, 
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Denník N  

Minúta po minúte  
 
682 nakazenych (+101) / 2 úmrtia (+0) / 19681 testov (+2042)  
 
Slovensko má 101 nových prípadov, v 5 osadách zistili 31  
 
niektoré rómske osady uzavrú  
 
pre reštrikcie sa Matovič dostal do konfliktu aj s koaličnými partnermi  
 
vláda chystá zastavenie bankrotov a exekúcií  
 
obmedzenie pohybu platí do pondelka polnoci (odpovede)  
 
Mapa / Otázky a odpovede / Najdôležitejšie texty / Prispejte  
 
8:01Rýchlostná cesta medzi B. Bystricou a Zvolenom bola pred ôsmou hodinou úplne prejazdná. Policajti námatkovo zastavia 
občas jedno auto, ostatné nechávajú prejsť z okresu do okresu. Podľa údajov Google nie sú väčšie kolóny ani v okolí Bratislavy.  
 
7:55Sme vo fáze šialenej paniky. Keď vojdete do električky bez rúška, ukameňujú vás, vraví český anestéziológ Lukáš Pollert. Na 
jeho oddelení v motolskej nemocnici v Prahe ležia traja pacienti s koronavírusom a hoci sú dvaja z nich vo vážnom stave, Pollert 
vraví, že pred epidémiou mával ťažkých pacientov viac.  
 
7:46V Česku je 5312 prípadov nákazy koronavírusom, v stredu pribudlo 295. Počet vyliečených je 233, ochoreniu podľahlo 99 ľudí. 
(čtk)  
 
7:43Riziko úmrtia na COVID-19 je vyššie u ľudí dlhodobo vystavených smogu, ukazuje americká štúdia. Vedci zistili, že nárast 
PM2.5 (jemné častice poškodzujúce pľúca) čo i len o jeden mikrogram na kubický meter bol spojený s 15-percentným nárastom v 
počte úmrtí.  
 
Vedci zo školy verejného zdravotníctva, ktorá je súčasťou Harvardovej univerzity, analyzovali dáta z viac než 3000 okresov v USA. 
Vypočítali dlhodobé priemerné hodnoty PM2.5 z obdobia rokov 2000-2016 a porovnali ich s viac než 7000 úmrtiami na COVID-19, 
ku ktorým došlo do 4. apríla.  
 
Spoluautorka štúdie a profesorka bioštatistiky Francesca Dominiciová uviedla, že jej tím výskum urýchlil z dôvodu prudkého 
zvyšovania sa počtu obetí a z „morálnej povinnosti“ pomôcť informovať o tejto kríze. Vedci zverejnili zozbierané dáta, ako aj text 
štúdie ešte pred tým, než bol oficiálne publikovaný.  
 
„Ak sa nakazíte COVID-19, pričom vaše pľúca sú už zapálené, pretože dlhodobo dýchate znečistený vzduch, môže byť váš stav 
horší, ako keby ste žili niekde inde,“ dodala Dominiciová. (tasr)  
 
7:20Učiteľka Zuzana Révészová sa obáva, že pol roka bez školy môže pre rómske deti znamenať katastrofu. „V zahraničí 
nezatvorili školy, kam chodia deti z vylúčených komunít, lebo vedia, že by prešli na drogy a negatívne javy. Narušil sa ich denný 
režim, v komunite je frustrácia a bojím sa, aby nepodliehali toxickým javom – alkoholu, drogám či predčasnému sexu.“  
 
6:36Donald Trump vyhlásil, že chce ekonomiku vrátiť do chodu „veľkým treskom“, ale najprv musia začať v USA ubúdať obete 
koronavírusu. Prezident nepovedal, kedy by chcel umožniť rozbeh ekonomiky, ale jeho poradca Larry Kudlow už uviedol, že je 
možné, že by sa tak mohlo stať za štyri až osem týždňov. (reuters)  
 
6:35Ekonomický newsfilter: Ideme do takých zlých čias, že bankroty štát radšej vopred zakáže zákonom +  

https://dennikn.sk/1846854/minuta-po-minute-romske-osady-s-pozitivnymi-pripadmi-uzavru/
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Po Veľkej noci bude dotácií ešte viac  
Zmien, meškania a chaosu pribúda  
Juh proti Severu pokračuje, veľké europôžičky odložené  
 
6:28USA zaznamenali za 24 hodín doteraz najvyšší nárast počtu obetí koronavírusu, ide o 1973 ľudí. Celkovo v krajine zomrelo 14 
695 pacientov, čo je už aktuálne viac než v Španielsku. Najzasiahnutejšie Taliansko má 17 669 obetí. (telegraph)  
 
6:24V Číne za stredu pribudlo 63 nových prípadov nákazy, z ktorých 61 pochádza zo zahraničia, čo je najviac od 25. marca. 
Celkovo je v krajine oficiálne známych 82-tisíc prípadov koronavírusu. (reuters)  
 
8. apríla 2020 22:49Po Veľkej noci budú naďalej pribúdať pozitívne testovaní, pribúdať budú, bohužiaľ, aj tí, ktorí ochorenie 
neprežijú. Igor Matovič bude mať každý deň zámienku, aby o svojich kolegoch v koalícii vravel, že blúznia, lebo chcú uvoľniť 
pravidlá. Ukazuje sa, že nie je taký argument, ktorý by presvedčil premiéra, že veľmi pomaly a premyslene skúšať oživovať 
ekonomiku aj za cenu chýb je dôležité, píše Filip Obradovič v Newsfiltri.  
 
8. apríla 2020 22:44Traumatizovaným zdravotníkom v Británii pomôžu psychológovia. K dispozícii budú mať viac ako 1500 
špecialistov, online terapie a možnosti absolvovať skupinové sedenia. Dostanú aj finančnú pomoc. (guardian)  
 
8. apríla 2020 22:25Matovič hovorí, že Pellegrini a Saková dnes klamali, že ľudia sa vrátili do osád až za novej vlády. Podľa 
premiéra sa predošlé vedenie mohlo „dopustiť trestného činu“, keď sa o ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, nepostaralo a nenariadilo 
im karanténu.  
 
8. apríla 2020 22:20Igor Matovič nechce povedať, koľko ďalších ľudí v osadách bolo pozitívne testovaných. „Zhodli sme sa na tom, 
že nechceme rozpútavať vášne. Kým sa pán hlavný hygienik nerozhodne inak, ostane to pod pokrievkou,“ povedal premiér.  
 
8. apríla 2020 22:20Premiér Matovič odkazuje ľuďom v osadách, že ich uzavretím ich chcú chrániť. „Nie je to nepriateľský akt, 
chceme takto chrániť ľudí, ktorí ostanú v karanténe, a všetkých, ktorí s nimi prichádzali do kontaktu,“ povedal s tým, že takto chcú 
nákazu dostať pod kontrolu.  
„Keď stupeň chorých dosiahne určitú hranicu, musíme karantenizovať,“ povedal s tým, že o ľudí v takejto karanténe sa postarajú a 
nemali by im chýbať ani potraviny či zdravotná starostlivosť.  
 
8. apríla 2020 22:16V stredu bolo nasadených 800 vojakov. Od štvrtka chcú v rómskych osadách posilniť tímy zdravotníkov, ktorí 
testujú, povedal náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko. Minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že armáda aj polícia budú 
pomáhať ľuďom v karanténe.  
 
8. apríla 2020 22:08Niektoré rómske osady uzavrú, oznámil hlavný hygienik Ján Mikas. Na Spiši je päť lokalít, kde sú pozitívne 
testovaní ľudia v osadách, potvrdil premiér Igor Matovič po návšteve Krompách. Okrem nich ide aj o Žehru či Bystrany.  
 
8. apríla 2020 22:06Bratislavských chalupárov berú v horskej osade Rybô ako domácich, bratislavskí turisti sú skôr votrelci. 
Koronakríza v týchto dňoch testuje na celom Slovensku aj vzťahy medzi chalupármi z miest a starousadlíkmi.  
 
8. apríla 2020 21:55Vo Švajčiarsku začína klesať počet nových prípadov koronavírusu, tretí deň za sebou ich bolo menej ako 600. 
Celkovo sa vo Švajčiarsku nakazilo 22 789 ľudí a chorobe podľahlo 705 pacientov. Priaznivý trend hlási tiež Rakúsko, kde za 24 
hodín pribudlo len 343 pacientov. (20min.ch)  
 
8. apríla 2020 21:29V čase koronavírusu ľudia unikajú z miest. Chaty a víkendové domy sa stávajú útočiskami v kríze. V mestách 
pritom prebieha vynútený urbánny experiment – menej áut a hluku, viac miesta pre bicykle, život v lokálnych obchodoch, plné 
mestské lesy. Zážitok tohto výnimočného stavu by mohol byť základom pre budúce lepšie mesto, z ktorého nie je nutné utekať.  
 
8. apríla 2020 21:24Igor Matovič za nič nemôže, vždy je na vine niekto iný, komentuje Newsfilter. „To, ako sa Matovič správal počas 
celého dňa, menil svoje postoje a urážal všetkých naokolo, odhaľuje viac, ako je v tomto čase bezpečné vedieť.“  
 
8. apríla 2020 21:16Premiér Matovič ohlásil na zhruba 20. hodinu tlačovú konferenciu v Bystranoch. Poobede nechcel prezradiť svoj 
plán na postup v marginalizovaných komunitách. Večerná tlačovka sa do 21:15 nekonala.  
 
8. apríla 2020 21:03Do Francúzska sa cestujúci dostanú už iba s povolením. Nariadenie, ktoré nadobúda okamžitú účinnosť, 
vyžaduje, aby cestujúci vopred vyplnili formulár, ktorým sa následne preukážu pri hraničnej kontrole alebo pred nástupom do 
lietadla.  
Formulár, v ktorom cestujúci musia uviesť dôvod svojej cesty, je k dispozícii v angličtine a francúzštine na webovej stránke 
ministerstva vnútra. Nariadenie sa vzťahuje aj na občanov štátov EÚ, ktorí do Francúzska cestujú za prácou. (tasr)  
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8. apríla 2020 20:28Poľsko ohlásilo 30 úmrtí na koronavírus počas jediného dňa, ide o doteraz najvyšší počet. Väčšina boli starší 
ľudia, ktorí trpeli chronickými chorobami. Počet potvrdených prípadov stúpol o 357 na celkovo 5205, z toho 159 ľudí zomrelo. 
(wyborcza.pl)  
 
8. apríla 2020 20:16Európska komisia chce na budúci týždeň zverejniť usmernenia o návrate do normálneho života, ktoré majú 
zabezpečiť koordinované ukončenie obdobia izolácie v štátoch EÚ. „Postupné opúšťanie reštriktívnych opatrení môže trvať aj celé 
mesiace,“ povedal podpredseda EK Maroš Šefčovič.  
 
Eurokomisia v stredu diskutovala o tom, ako zabezpečiť, aby proces uvoľňovania reštrikcií nebol taký dramatický a živelný, ako bolo 
ich zavádzanie.  
 
„To znamená, aby sme postupovali koordinovane a hlavne aby sa naše rozhodnutia opierali o vedecký podklad. Aby 
epidemiológovia skutočne povedali, či sme na postupné uvoľňovanie týchto opatrení pripravení, a aby sme vyhodnotili, či máme 
dostatok zdravotníckeho materiálu, postelí na jednotkách intenzívnej starostlivosti,“ povedal Šefčovič.  
 
Podľa neho bude hlavne treba konzultovať so susedmi (vnútri aj mimo EÚ) a vyhnúť sa možnej „spätnej vlne“ šírenia pandémie, čo 
by zmarilo všetko doterajšie úsilie členských krajín.  
 
Komisia chce preto na budúci týždeň členským krajinám predstaviť niektoré svoje opatrenia. Hlavná výzva bude, aby krajiny 
koordinovali svoje úsilie a navzájom sa informovali, ako postupujú.  
 
Šefčovič zdôraznil, že EK v prvom rade vykoná prísny monitoring o tom, ako vyzerá zdravotný stav obyvateľstva v členských 
krajinách Únie, kde je aká „kritická krivka“ vývoja pandémie, lebo zatiaľ platí, že situácia sa môže meniť zo dňa na deň.  
 
Komisia zváži aj pripravenosť zdravotníckeho personálu, či je dostatok špecializovaných lôžok, ventilátorov a vôbec nevyhnutne 
potrebného zdravotníckeho materiálu, aby bolo možné zvládnuť ďalší možný nárast počtu infikovaných ľudí. Toto budú dve 
základné kritériá, ktoré sa budú posudzovať pred tým, ako EK zváži, ako postupovať ďalej.  
 
Podľa Šefčoviča bude dôležitá aj postupnosť uvoľňovania karanténnych opatrení. Najskôr to budú zrejme prevádzky s menším 
počtom zamestnancov a návštevníkov, odsledovanie situácie v oblasti verejného zdravia, potom to budú väčšie prevádzky, ďalšie 
monitorovanie, až napokon zelenú dostanú všetky ostatné podniky a inštitúcie.  
 
„Musíme sa pripraviť, že to nebude otázka ani dní, ani týždňov. Toto postupné opúšťanie reštriktívnych opatrení môže trvať aj celé 
mesiace. Je potrebné byť mimoriadne zodpovedný a treba spolupracovať tak medzi susedmi, ako aj všetky členské krajiny Únie 
spolu,“ odkázal Šefčovič.  
 
Podľa jeho slov je koordinácia nevyhnutná, aby sa predišlo situáciám, aké nastali po chaotickom zatváraní hraníc po vypuknutí 
krízy, keď EK musela zakročiť a vynútiť zavedenie zelených pruhov na hraničných priechodoch pre kamióny prevážajúce 
zdravotnícky materiál, potraviny a iné nevyhnutne potrebné tovary. (tasr)  
 
8. apríla 2020 20:07Fínsko oznámilo, že dva milióny ochranných masiek kúpených od Číny nie sú vhodné na použitie v 
nemocniciach, v testoch nesplnili normy. Člen krízového štábu Tomi Lounema to pripísal „veľmi chaotickému“ čínskemu trhu s 
maskami: ceny neustále stúpajú, nákupy musia byť rýchle a zaplatené vopred. (Guardian)  
 
8. apríla 2020 20:02Banskobystrický kraj vybavil ochrannými prostriedkami štyri testovacie centrá. Po Banskej Bystrici od pondelka 
testujú aj v Žiari nad Hronom, v utorok sa pridala nemocnica vo Zvolene a od štvrtka bude testovanie prebiehať aj v Rimavskej 
Sobote.  
 
Všetky testovacie centrá vybavil osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami kraj, ktorý z vlastných zásob poskytol ochranné 
obleky, respirátory FFP3, ochranné štíty a okuliare aj rukavice.  
 
Testovanie neslúži tým, ktorí by sa radi otestovali preventívne. Na jeho vykonanie je potrebné odporúčanie lekára a nahlásenie 
regionálnym hygienikom priamo odbernému miestu.  
 
Kraj sa snaží dohodnúť na testovaní aj s nemocnicou v Revúcej, čím by sa podarilo touto službou pokryť všetky okresy kraja.  
 
8. apríla 2020 19:58Francúzske nemocnice hlásia ďalších 541 obetí koronavírusu. Aktuálne evidujú celkovo 7632 smrteľných 
prípadov, ďalších 3237 obetí už nahlásili domovy pre seniorov.  
 
Vo Francúzsku je aktuálne hospitalizovaných 30-tisíc ľudí, z ktorých 7148 je vo vážnom stave. (leparisien.fr)  
 
8. apríla 2020 19:45Nič nenasvedčuje tomu, že by pandémia v Európe už dosiahla svoj vrchol, vyhlásilo Európske stredisko pre 
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prevenciu a kontrolu chorôb. „V súčasnej situácii môžeme očakávať kontinuálne šírenie vírusu,“ povedala riaditeľka ECDC Andrea 
Ammonová.  
 
„Napriek počiatočným dôkazom z Talianska a Rakúska, že počet prípadov a úmrtí sa znižuje, v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, 
že sme už (v EÚ/EHP) dosiahli vrchol epidémie,“ uvádza ECDC v aktualizovanom zhodnotení rizika.  
 
„Stále je príliš skoro zrušiť všetky opatrenia týkajúce sa fyzického odstupu a odstupu v komunitách v EÚ/EHP a v Británii, hoci tieto 
prísne opatrenia môžu byť rušivé pre spoločnosť na ekonomickej aj spoločenskej úrovni,“ dodala Ammonová. (tasr)  
 
8. apríla 2020 19:43Chorobe COVID-19 podľahlo v Česku 99 ľudí, 233 sa už vyliečilo. Od rána pribudlo osem úmrtí a 204 
infikovaných. V Česku vykonali 98 681 testov, najviac (7434) za jediný deň v utorok. (čtk)  
 
8. apríla 2020 19:41Českí poslanci schválili pokutu 10-tisíc korún za nenosenie rúška, opozícia to kritizuje. „Mne sa to zdá 
neprimerané,“ povedal podpredseda snemovne a strany Piráti Vojtěch Pikal. „Nechceme, aby sa to zvrhlo na šikanovanie,“ vyhlásil 
šéf klubu Pirátov Jakub Michálek.  
„To hádam nemyslíte vážne,“ reagoval šéf klubu strany TOP 09 Miroslav Kalousek. Upozornil, že nikto nemôže od ľudí chcieť, aby 
so sebou nosili takú veľkú hotovosť. Poslanec Marek Benda z ODS sa spýtal, či si bude môcť vonku zafajčiť, pretože keď si dá dole 
rúško, bude mu hroziť na mieste pokuta 10 000 korún.  
 
Keby mali občania obavy z policajného štátu, podľa ministra vnútra Jana Hamáčka by tak neverili polícii. „99 percent ľudí dodržiava 
všetko; problém je len pri jednom percente občanov,“ povedal Hamáček. (tasr)  
 
8. apríla 2020 19:13Koronavírus vo svete zasiahol aj tisíce ľudí v domovoch dôchodcov, počet obetí z nich môže byť podhodnotený. 
Týka sa to Talianska, Francúzska, ale aj USA. „Koronavírus sa v domove dôchodcov môže šíriť ako požiar v sene,“ povedal 
guvernér New Yorku Andrew Cuomo.  
 
8. apríla 2020 19:07Koronapodcast: Všeobecná lekárka rozpráva o spleti zacyklených odporúčaní štátnych úradníkov, do ktorej sa 
zamotala, keď chcela dať otestovať svojho pacienta s príznakmi choroby COVID-19.  
 
8. apríla 2020 19:06Koronavírusu podľahol v štáte New York za deň rekordný počet 779 ľudí. Guvernér Andrew Cuomo zároveň 
oznámil, že krivka novonakazených sa zrejme splošťuje, ale všetko bude záležať na dodržiavaní obmedzení pohybu. Za obete 
spustia vlajky na pol žrde. (nyt)  
 
8. apríla 2020 19:03V Maďarsku dostalo už 700 ľudí pokutu za porušenie obmedzení pohybu, priemerná výška jednej bola v 
prepočte asi 60 eur. Maximálna možná je na úrovni 1400 eur. Do stredy riešili policajti v tejto súvislosti 3587 priestupkov.  
Čiastočný zákaz vychádzania, pri ktorom je možné pohybovať sa mimo bydliska iba z presne určených vážnych dôvodov, platí v 
Maďarsku od 28. marca do 11. apríla. (tasr)  
 
8. apríla 2020 19:00Kurzarbeit pre veľkých zamestnávateľov vláda predstaví na budúci týždeň, no odklad splátok v bankách zrejme 
nebude riešiť, firmy si ho budú musieť dohodnúť priamo s bankami, hovorí v rozhovore pre Denník E minister práce Milan Krajniak.  
 
Foto N – Tomáš Benedikovič8. apríla 2020 18:59Organizácia Zdravé regióny, ktorá zastrešuje testovanie v osadách, požiadala 
armádu, aby vojaci prišli čo najmenej ozbrojení. „Povedali, že z ich pohľadu veľmi radi. Teda mali len krátke zbrane, minimálne 
počty ľudí na zaistenie pozície,“ vraví Andrej Belák, expert organizácie a antropológ SAV.  
 
8. apríla 2020 18:49Faerské ostrovy na pandémiu pripravili skúsenosti s chorými rybami. Ostrovy na koronavírus otestovali skoro 10 
% populácie, zatiaľ nikto nezomrel. Okrem vírusovej stratégie a vzdialenosti sú hlavným dôvodom rýchlej reakcie anemické lososy. 
(euractiv)  
 
8. apríla 2020 18:47Srbsko rozšírilo víkendový zákaz vychádzania. Po novom tak obyvatelia nebudú môcť, až na výnimky, 
vychádzať von od piatkového večera do pondelkového rána – celkovo 60 hodín.  
 
Vláda vyhlásila ešte 15. marca stav núdze a zaviedla zákaz nočného vychádzania, ktorý neskôr rozšírila na zákaz vychádzania 
medzi 17.00 večer a 05.00 ráno. Dosiaľ bol tiež cez víkend v platnosti 40-hodinový zákaz vychádzania. Začínal sa v sobotu o 13.00 
a končil sa v pondelok o 05.00.  
 
V Srbsku evidujú 2666 prípadov nákazy, zomrelo 65 osôb. Za posledných 24 hodín pribudlo 219 nakazených a štyri úmrtia. (tasr)  
 
8. apríla 2020 18:39V Taliansku zomrelo za deň opäť menej nakazených, hlásia 542 nových obetí. Prípadov pribudlo 3836, čo je o 
osem stoviek viac než v utorok, keď bol tento údaj najnižší za takmer štyri týždne. Celkovo sa od konca januára v Taliansku 
potvrdilo 140-tisíc prípadov nákazy, z toho 17 669 ľudí zomrelo. (ansa)  
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8. apríla 2020 18:29Kontrolovanie každého vozidla nebolo nutné ani podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča z OĽaNO. „Dalo sa 
to riešiť väčším počtom náhodných kontrol, ako sa to bežne deje pri ohlásených policajných akciách,“ hovorí. Samotné obmedzenie 
pohybu je podľa neho poriadku.  
 
„Odborníci sa zhodujú, že obmedzenia pohybu sú v súčasnosti život zachraňujúce. Pokiaľ sa na sviatky dávalo do pohybu množstvo 
ľudí žijúcich hlavne v Bratislave, kde je percento nakazených najvyššie, tak bolo správne pokúsiť sa tomu predísť,“ vysvetľuje.  
 
Chybou podľa Viskupiča bolo, že pokyny pre policajné hliadky sa menili za pochodu, nechce však hodnotiť, kto je vinník. 
„Usmernenia, ktoré vydáva vláda a ústredný krízový štáb, musia byť jednoznačné. Ak to tak nebolo, je to chyba.“  
 
V tejto súvislosti ocenil ospravedlnenie ministra vnútra Romana Mikulca za kolóny.  
 
Chybou podľa Viskupiča tiež je, keď si členovia vlády vymieňajú odkazy cez Facebook. „Keď sa prijmú také zásadné opatrenia, ako 
sa prijali tento týždeň, tak musia všetci členovia vlády hovoriť jedným hlasom, aby ľudia neboli ešte viac zneisťovaní.“  
 
8. apríla 2020 18:24Všetci v kolóne sa podpisovali jedným perom, stáli v nej aj zdravotníci po nočnej službe či rodičia, ktorí išli s 
deťmi k lekárovi. Čitatelia Denníka N spísali svoje dnešné zážitky z kolón.  
 
8. apríla 2020 18:23 Vojenská nemocnica  
 
v Ružomberku začala s testovaním na koronavírus, aktuálne dokáže otestovať približne 60 pacientov denne.  
K testovaniu vzoriek sa podľa šéfa rezortu obrany Jaroslava Naďa postupne pridá aj Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR v 
zariadení v Ondrašovej, kde budú testovať 50 až 60 ľudí každý deň. Celkovo rezort zabezpečí viac ako sto testovaní denne. (tasr)  
 
8. apríla 2020 18:21Británia hlási nové denné maximum 938 úmrtí, celkovo je obetí už vyše 7000. Počet známych nakazených 
stúpol z 52-tisíc na vyše 60-tisíc. (reuters)  
 
8. apríla 2020 18:13Pol roka bez školy je pre deti z osád katastrofa, môžu zabudnúť čítať a písať, hovorí učiteľka Zuzana 
Révészová. Obáva sa, že v septembri budeme mať v školách obrovské rozdiely medzi deťmi, ktoré sa učili online a mali doma 
knižky, a deťmi, ktoré pol roka nemali podnety.  
 
8. apríla 2020 18:03Európska komisia navrhla predĺžiť uzavretie vonkajších hraníc EÚ do 15. mája. Na 30-dennom obmedzení sa 
lídri členských krajín dohodli v polovici marca, podľa Komisie je však v záujme efektívneho boja proti koronavírusu potrebné predĺžiť 
ho o ďalší mesiac.  
 
Návrh musia schváliť členské štáty. Je pritom na jednotlivých štátoch, ako k zákazu pristúpia.  
 
Zákaz sa nevzťahuje na cudzincov s dlhodobým pobytom v EÚ, rodinných príslušníkov občanov krajín EÚ či diplomatov. Výnimky 
majú aj lekári, zdravotné sestry, opatrovatelia alebo výskumní pracovníci. Cez vonkajšie hranice EÚ môžu aj naďalej jazdiť vodiči 
prepravujúci tovar. (čtk)  
 
8. apríla 2020 17:56Osady na testovanie vyberali podľa toho, kam sa najviac vracajú obyvatelia zo zahraničia. „Jedným z 
najdôležitejších faktorov nebola miera chudoby, ale skúmala sa cestovateľská anamnéza,“ vraví Andrej Belák, expert organizácie 
Zdravé regióny a antropológ SAV.  
 
8. apríla 2020 17:52Automobilky Nissan, Mazda a Mitsubishi pošlú na nútenú dovolenku 20-tisíc japonských zamestnancov. 
Dôvodom je znižovanie výroby pre koronavírus, šírenie nákazy totiž narušilo dodávateľské reťazce a prudko znížilo dopyt. (čtk, 
kjódó)  
 
8. apríla 2020 17:47Ministerstvo zdravotníctva poslalo bližšie informácie k 70 pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň, 19 sa 
nachádzajú v karanténnom centre. O 31 pozitívne testovaných z rómskych osád doplňujúce informácie nezverejnili.  
 
Žena, 31 rokov, okresTrenčín  
Muž, 89 rokov, okres Trnava  
Muž, 31 rokov, okres Levoča  
Žena, 3 roky, okres Trenčín  
Žena, 54 rokov, okres Trenčín  
Muž, 62 rokov, okres Bratislava  
Žena, 32 rokov, okres Bratislava  
Žena, 69 rokov, okres Trenčín  
Žena, 22 rokov, okres Stará Ľubovňa, v karanténnej stanici APZ BA  
Žena, 30 rokov, okres Kežmarok  
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Žena, 40 rokov, okres Košice-okolie  
Muž, 6 rokov, okres Košice-okolie  
Muž, 52 rokov, okres Piešťany  
Muž, 47 rokov, okres Detva  
Muž, 41 rokov, okres Žilina  
Žena, 73 rokov, okres Poprad  
Žena, 54 rokov, adresa neuvedená, v karanténnej stanici APZ BA  
Muž, 11 rokov, okres Bratislava  
Muž, 45 rokov, okres Námestovo, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 48 rokov, okres Brezno, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 53 rokov, okres Prievidza  
Muž, 61 rokov, okres Prievidza  
Muž, 54 rokov, adresa neuvedená, v karanténe Gabčíkovo, adresa neznáma  
Žena, 30 rokov, okres Bratislava, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 56 rokov, okres Bratislava  
Muž, 81 rokov, okres Prievidza  
Žena, 75 rokov, okres Prievidza  
Muž, 29 rokov, okres Pezinok  
Žena, 35 rokov, okres Lučenec, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 47 rokov, okres Prievidza  
Muž, 43 rokov, okres Prievidza, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 71 rokov, okres Prievidza  
Žena, 64 rokov, okres Malacky  
Muž, 22 rokov, okres Sabinov, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 25 rokov, okres Trnava  
Žena, 24 rokov, okres Rožňava  
Žena, 42 rokov, okres Pezinok  
Žena, 51 rokov, okres Prešov  
Žena, 60 rokov, okres Bratislava  
Muž, 55 rokov, okres Bratislava  
Muž, 41 rokov, okres Partizánske  
Žena, 42 rokov, okres Partizánske  
Muž, 54 rokov, okres Trenčín  
Žena, 60 rokov, okres Bratislava  
Žena, 30 rokov, okres Bratislava, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 22 rokov, okres Martin, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 28 rokov, okres Topoľčany, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 60 rokov, okres Bratislava  
Muž, 25, rokov okres Dunajská Streda  
Muž, 35 rokov, okres Bratislava  
Žena, 43 rokov, okres Bratislava  
Muž, 25 rokov, okres Komárno, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 29 rokov, okres Bratislava  
Žena, 54 rokov, okres Bratislava  
Muž, 45 rokov, okres Partizánske, v karanténe Gabčíkovo  
Muž 84 rokov, okres Prievidza  
Žena, 83 rokov, okres Prievidza  
Žena, 68 rokov, okres Bratislava  
Žena, 76 rokov, okres Nové Zámky  
Žena, 59 rokov, okres Lučenec, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 30 rokov, okres Čadca, v karanténe Gabčíkovo  
Žena, 33 rokov, okres Čadca, v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 28 rokov, okres Bratislava  
Muž, 27 rokov, okres Vranov nad Topľou v karanténe Gabčíkovo  
Muž, 24 rokov, okres Prievidza  
Žena, 28 rokov, okres Bratislava  
Žena, 21 rokov, okres Trnava, v karanténe Gabčíkovo  
Žena 44 rokov, okres Senec  
Žena, 46 rokov, okres Malacky  
Žena, 28 rokov, okres Pezinok  
 
8. apríla 2020 17:43Igor Matovič ostro kritzuje poslanca SaS Mariana Viskupiča, ktorý kritizoval dopravný kolaps. „Evidentne zdravý 
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rozum nemá, nehľadí na zdravie, len na peňaženku a ekonomiku,“ zareagoval premiér.  
Matovič tiež hovorí, že na to, ako bude situácia vyzerať zajtra, sa treba spýtať ministra vnútra a policajtov.  
 
8. apríla 2020 17:41Fico kritizuje ekonomické opatrenia aj obmedzenie pohybu, ktoré podľa neho vôbec nepomáha. Podľa šéfa 
Smeru sa má Matovič prestať hádať so Sulíkom, mal by zvolať vládu a uznať, že to, čo prijali, je nezmysel.  
 
Podľa Fica by mali zrušiť obmedzenie pohybu počas Veľkej noci. „Toto obmedzenie je naozaj stupídne,“ dodal Fico.  
 
8. apríla 2020 17:40Robert Fico odkazuje Matovičovi, že je trápne vyhovárať sa na radových policajtov. „Chcem sa zastať policajtov 
a odkázať Matovičovi, že ak niekto nesie zodpovednosť za každé rozhodnutie, ktoré prijíma vláda, tak je to predovšetkým predseda 
vlády.“  
 
8. apríla 2020 17:30Poľsko dá viac ako 100 miliárd zlotých (22 miliárd eur) firmám na záchranu pracovných miest. Suma zodpovedá 
4,5 % hrubého domáceho produktu Poľska. „Verím, že týmto spôsobom zachránime dva až štyri milióny pracovných miest,“ povedal 
premiér Mateusz Morawiecki. (čtk)  
 
8. apríla 2020 17:29Premiér Matovič sa spolu so svojím štábom teraz presunie vrtuľníkom do Prešovského kraja, kde navštívi 
rómske osady.  
 
8. apríla 2020 17:27Pellegrini emotívne reaguje na obvinenia zo strany Matoviča. „Ten človek nezvláda situáciu. Potrebuje obeť,“ 
povedal bývalý premiér. „Ale zo mňa si nebude robiť fackovacieho panáka,“ dodal.  
 
Matovič podľa neho vyzerá smiešne, keď si „na každej tlačovke berie moje priezvisko do úst, ani tí ľudia mu to neveria“.  
 
8. apríla 2020 17:26Demonštrácia sily alebo nevyhnutnosť? Testovanie v osadách vyvoláva otázky. Vojenskí zdravotníci si oblečú 
ochranné obleky a zväčša na odľahlejšom opáskovanom mieste odoberajú vzorky ľuďom, ktorí sa vrátili zo zahraničia. V niektorých 
prípadoch vo vzduchu lietal aj vrtuľník.  
 
Testy vojenských zdravotníkov v Žehre. Foto N – Andrej Bán8. apríla 2020 17:21Pellegrini prosí premiéra Matoviča, aby sa 
psychicky vzchopil, aby ho ľudia nevideli užialeného a slabého, ale ako silného vodcu. „Aj ja chcem mať normálneho premiéra, na 
ktorého sa v týchto časoch môžem spoliehať,“ povedal Pellegrini.  
 
Ak Matovič funkciu premiéra nezvláda, nemusí podľa Pellegriniho ani požiadať parlament o dôveru. „Nechajte to robiť niekomu, kto 
si na to trúfne, má dosť síl, odvahy a zdravého rozumu,“ povedal Pellegrini.  
 
8. apríla 2020 17:16Pellegrini sa pýta Matoviča, prečo tak dlho trvalo vláde zaviesť povinnú štátnu karanténu pre ľudí, ktorí sa 
individuálne vracajú na Slovensko. Deje sa tak až od tohto pondelka, teda dva týždne potom, čo nastúpila Matovičova vláda.  
 
Pellegrini tvrdí, že ak by bol dlhšie pri moci, tak by karanténu zaviedli.  
 
8. apríla 2020 17:15Pellegrini povedal, že ak sa Matovič necítil na prebratie moci, mohol ešte nechať jeho vládu. „Nekázal som pani 
prezidentke ani premiérovi Matovičovi, aby vládu prevzal už 21. marca,“ povedal bývalý premiér.  
 
Ak by ho nechal pri moci, „možno by to vyzeralo dnes trochu inak“, dodal Pellegrini.  
 
8. apríla 2020 17:10Peter Pellegrini kritizuje Igora Matoviča, že nepochopil, že štát potrebuje rozvahu a pokoj. „Ak v týchto dňoch 
niekto alebo niečo destabilizuje krajinu, tak to nie je vírus, ale premiér Matovič.“  
Matovič si podľa expremiéra chce nechať len moc a nechce prevziať na seba zodpovednosť a stáť si za svojimi krokmi a 
rozhodnutiami. A nechce stáť za svojimi ľuďmi.  
 
8. apríla 2020 17:05Haló, aj nezamestnanosť zabíja, pripomína Róbert Chovanculiak z INESS. Minister práce sa podľa neho musí 
zamyslieť, či sme to posledné roky extrémne neprehnali so zvyšovaním minimálnej mzdy.  
 
8. apríla 2020 16:58Organizátori mníchovského Oktoberfestu pokračujú v prípravách napriek pandémii koronavírusu. Odborníci a 
niektorí politici vyzývajú, aby bolo jesenné masové podujatie čo najskôr zrušené.  
 
Pre koronavírus už sú odložené viaceré veľké akcie svetového významu. Nebude sa konať napríklad letná olympiáda v Tokiu, ktorá 
sa mala začať v júli, či novembrový klimatický samit v Glasgowe, píšu Financial Times.  
 
„Šance na organizáciu masových podujatí typu Oktoberfest v roku 2020 sú nulové,“ tvrdí profesor virológie z Univerzity Halle-
Wittenberg Alexander Kekulé.  
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Na dvojtýždňový Oktoberfest každoročne zavíta zhruba 6 miliónov návštevníkov. Keďže má globálny charakter, na jeho povolenie 
nestačí, aby bola pandémia pod kontrolou v Nemecku, ale prakticky na celom svete. Podľa Kekulého to do polovice septembra 
nehrozí.  
 
Bavorskí hotelieri však naďalej prijímajú rezervácie a aj pivovarníci či miestni obyvatelia počítajú s tým, že pivný veľtrh sa uskutoční. 
Mníchovská radnica plánuje o ňom definitívne rozhodnúť na prelome mája a júna.  
 
Oktoberfest sa koná od roku 1810. Zrušený bol 24-krát, z toho dva ročníky 1854 a 1873 z dôvodu epidémie cholery.  
 
8. apríla 2020 16:56Matovič povedal, že mnoho ľudí prísne policajné kontroly „nas**li“, a ten, kto situáciu spôsobil, by mal prevziať 
zodpovednosť. Podľa premiéra je totiž dôležité, aby ľudia opatrenia dodržiavali, čo v prípade ich veľkej nespokojnosti nenastane.  
Zároveň hovorí, že koalícia musí vystupovať ako jeden tím: „Nie je čas na to, robiť si individuálne politické body. Ja budem stáť za 
každým rozhodnutím vlády, sme tím,“ reaguje na ministra hospodárstva Richarda Sulíka.  
 
8. apríla 2020 16:51Čo Matovič povedal na tlačovke: oznámil najvyššie čísla od začiatku krízy, obviňoval Pellegriniho, kritizoval 
Lučanského aj koaličných partnerov. Pozitívny test mala stovka ľudí, 60 nakazených prišlo z Tirolska, vyše 30 bolo v piatich 
rómskych osadách.  
 
8. apríla 2020 16:49Hlavný hygienik Mikas povedal, že najbližšie dva-tri týždne ukážu, ako na tom Slovensko je a „potom sa uvidí, či 
sa budeme môcť vydať cestou ako Česko“.  
 
8. apríla 2020 16:43Hospitalizovaných je 164 pacientov, z toho u 61 bol koronavírus potvrdený, v 103 prípadoch sa čaká na 
výsledok testov. 16 ľudí sa vyliečilo, teda pribudli od včera traja.  
Vyliečil sa 71-ročný muž, hospitalizovaný bol vo Fakultnej nemocnici v Prešove. Z ochorenia sa vyliečili aj matka s dcérou z 
trenčianskeho regiónu, hospitalizované boli v trenčianskej fakultnej nemocnici, následne boli prepustené do domácej karantény.  
 
8. apríla 2020 16:42Tlačovku premiéra komentuje poslanec Za ľudí a primátor Hlohovca Miroslav Kollár. Ocenil, že Slovensko viac 
testuje a zameriava sa rizikové skupiny a možné ohniská nákazy. Ale nabáda, aby krajina začala plánovať, „ako a v akom čase cez 
tieto cielené a fungujúce opatrenia zabrániť dlhodobému úpadku krajiny“.  
 
8. apríla 2020 16:41Boris Kollár povedal, že by uprednostnil počas sviatkov skôr cestu zvýšenej informovanosti ako zákazu 
vychádzania. Rozumie však, že sa premiér rozhodol na základe relevantných informácií od krízového štábu, urobil tak podľa neho 
správne.  
„Po otvorení po piatich dňoch by som začal uvoľňovať opatrenia, ale to je môj osobný názor,“ povedal predseda parlamentu. (tasr)  
 
8. apríla 2020 16:40Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa ľuďom ospravedlnil za kolóny. „Opatrenia sme zjemnili, mám 
informácie, že teraz už kolóny nie sú. Verím, tí, čo pôjdete zajtra do práce, už v kolónach stáť nebudete. Chcem vás požiadať, buďte 
ústretoví aj voči nám, pochopte, že opatrenia prijímame v časovom strese.“  
 
8. apríla 2020 16:36Slovinskí poslanci budú môcť vo výnimočných situáciách rozhodovať aj na diaľku cez internet, parlament 
schválil zmeny rokovacieho poriadku. Doteraz museli byť poslanci na hlasovaní vždy fyzicky prítomní. (čtk, apa)  
 
8. apríla 2020 16:33Pripravme sa už teraz na koniec krízy, radí Fedor Gál. Krízy podľa neho potrebujú politikov Matovičovho typu aj 
kritických intelektuálov a ich frflanie.  
 
8. apríla 2020 16:21Venezuelský prezident Nicolás Maduro nariadil hospitalizovať všetkých pacientov, u ktorých sa potvrdí 
koronavírus. Tých je zatiaľ podľa úradov 166, no podľa mimovládnych organizácií toto číslo nezodpovedá realite.  
 
Nemocnice vo Venezuele majú problémy s nedostatkom liekov, zdravotníckeho materiálu a personálu. Časté sú aj výpadky elektriny 
aj vody.  
 
Krajina má tiež nedostatok benzínu a nafty. (čtk)  
 
8. apríla 2020 16:19Peter Pellegrini bude mať o 17.00 tlačovku, zúčastní sa jej aj exministerka vnútra Denisa Saková.  
 
8. apríla 2020 16:08Svetový obchod s tovarom tento rok klesne o 13 až 32 percent, pokles teda bude oveľa prudší ako počas 
finančnej krízy pred desiatimi rokmi. V budúcom roku sa obchod pravdepodobne zotaví, uviedla vo svojom výhľade Svetová 
obchodná organizácia (WTO).  
 
Služby nie sú do výhľadu zahrnuté, WTO však odhaduje, že obchod so službami bude koronavírusom najhoršie zasiahnutý. 
Dôvodom sú obmedzenia v doprave a v cestovaní.  
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Rozpätie odhadu tohtoročného poklesu je pomerne široké, podľa WTO je totiž stále neisté, aké ekonomické dôsledky bude mať 
kríza. (čtk)  
 
8. apríla 2020 16:03Viaceré mestá v USA zakazovali používanie jednorazových plastov, pre pandémiu koronavírusu sa však mnohé 
obmedzenia rušia v obavách, že napríklad opakované používanie obalov a slamiek môže prispievať k šíreniu nákazy.  
 
Guvernéri štátu Massachusetts a Illinois napríklad zakázali používanie textilných a sieťových vreciek na ovocie a zeleninu v 
supermarketoch.  
 
Štát Oregon a mesto Albuquerque pozastavili doterajší zákaz plastových vreciek. (čtk, ap)  
 
8. apríla 2020 15:56Úrady v Holandsku a Belgicku hlásia menej nových úmrtí na koronavírus a aj menej nových prípadov nákazy 
ako v niektorých dňoch na prelome marca a apríla.  
 
Belgicko eviduje za posledných 24 hodín 1209 pozitívnych testov, Holandsko 969.  
 
V Belgicku tiež prvýkrát od začiatku epidémie klesol počet hospitalizovaných, keď bolo v nemocniciach prijatých 487 pacientov, 
zatiaľ čo 524 vyliečených ľudí ich mohlo opustiť.  
 
Podľa belgického krízového štábu v týchto dňoch zdravotnícka kríza v krajine vrcholí. (čtk)  
 
8. apríla 2020 15:55Matovič opakovane útočí na svojho predchodcu Petra Pellegriniho, podľa neho si má za pozitívne prípady v 
osadách spytovať svedomie a za svoje skutky sa má ospravedlniť. Matovič zároveň povedal, že budú navyšovať mobilné odberové 
jednotky.  
 
8. apríla 2020 15:54Atletické majstrovstvá sveta v americkom Eugene, ktoré pre OH v Tokiu posunuli o rok, sa uskutočnia v júli 
2022. Šampionát bude predchádzať Hrám Commonwealthu v Birminghame a majstrovstvám Európy v Mníchove. (eurosport)  
 
8. apríla 2020 15:50V osadách testovali podľa Matoviča len tých ľudí, ktorí prišli zo zahraničia. „Koľko ďalších ľudí mohli nakaziť?“ 
pýta sa premiér a hovorí, že by sme mali v hygienických opatreniach ešte pritlačiť.  
 
Foto N – Tomáš Benedikovič8. apríla 2020 15:4934-ročného muža, ktorý ukradol v Londýne z nemocnice tri ochranné rúška, 
odsúdili na tri mesiace odňatia slobody.  
 
Súd Leruna Hussaina, pochádzajúceho zo štvrte Clampham na juhu Londýna, uznal vinným z krádeže chirurgických masiek, ku 
ktorej došlo v nemocnici King’s College Hospital.  
 
V Británii už došlo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu k viacerým zatknutiam. Jeden muž na severe Londýna bol 
napríklad zadržaný po tom, ako sa vyhrážal policajtom, že ich opľuje a nakazí koronavírusom.  
 
Británia eviduje doteraz 6159 úmrtí na ochorenie COVID-19. (tasr, afp)  
 
8. apríla 2020 15:48Armáda a zdravotníci zatiaľ otestovali 30 osád, podľa Matoviča ešte vyše tisíc ostáva. „Peter Pellegrini nám dal 
taký darček, že budeme radi, ak sa z toho vylížeme,“ dodal Matovič.  
 
8. apríla 2020 15:48Matovič o pozitívnych prípadoch v osadách: „Títo ľudia za to nie sú vinní, tak ako nikto z majority nie je vinný, že 
sa nakazili,“ hovorí premiér s tým, že za to môže bývalá vláda, ktorá  
 
ľudí nedala do povinnej, ale len do dobrovoľnej domácej karantény.  
 
8. apríla 2020 15:45Grécke úrady uzavreli dva tábory pre migrantov severne od Atén po tom, ako testy v nich potvrdili 28 
nakazených koronavírusom.  
 
„Prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme predišli šíreniu vírusu,“ povedal na pôde gréckeho parlamentu minister pre migráciu 
Notis Mitarakis.  
 
Výskyt koronavírusu zaznamenali v dvoch táboroch, v ktorých žije približne 4800 ľudí. Ide o štátom spravované tábory, kde migranti 
bývajú v kontajneroch, ktoré sú od seba dostatočne vzdialené.  
 
Z preplnených utečeneckých táborov na gréckych ostrovoch v Egejskom mori zatiaľ nijakých infikovaných migrantov nehlásili.  
 
V Grécku zatiaľ majú oficiálne 1832 infikovaných a 81 úmrtí. (tasr, dpa)  
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8. apríla 2020 15:44Na Slovensku za utorok pribudlo 101 potvrdených prípadov koronavírusu pri 2042 testoch, v 5 osadách zistili 31 
pozitívnych prípadov. „Prestaňme blúzniť o otváraní obchodov,“ povedal v reakcii na nové údaje Igor Matovič.  
 
8. apríla 2020 15:42Matovič skritizoval koaličných partnerov, ktorí na Facebooku kritizovali kontroly na cestách. „Miesto toho, aby 
riešili problém, robili si kampaň na Facebooku,“ zareagoval Matovič  
 
a dodal, že takto sa dobré koaličné vzťahy nebudujú.  
 
8. apríla 2020 15:41Premiér Matovič kritizuje policajného prezidenta Lučanského, tvrdí, že si jeho pokyny na kontrolovanie áut 
počas zákazu vychádzania vysvetlil po svojom, a preto sa dnes tvorili po celom Slovensku kolóny. „Považujem to za sabotáž 
uznesenia vlády,“ povedal Matovič a dodal, že by policajný prezident mal vysvetliť, čo sa stalo.  
„Myslím si, že pán policajný prezident by mal predstúpiť pred kamery a vysvetliť, či to bolo úmyselne alebo nejakým nedopatrením,“ 
povedal Matovič.  
 
8. apríla 2020 15:39Egypt predĺži zákaz nočného vychádzania o 15 dní, potrvá tak do 23. apríla, keď má začať moslimský pôstny 
mesiac ramadán. V Egypte je viac ako 1440 potvrdených prípadov koronavírusu a 94 pacientov tam zomrelo. (čtk)  
 
8. apríla 2020 15:34Naživo: Igor Matovič má brífing k aktuálnym informáciám o koronavíruse  
 
8. apríla 2020 15:24Policajný prezident Lučanský v reakcii na Matovičovu kritiku uviedol, že polícia postupovala v zmysle uznesenia 
vlády. Premiér Lučanského obvinil z kolón na cestách a tvrdí, že policajné kontroly mali byť len náhodné.  
„Polícia postupovala v zmysle uznesenia vlády, v ktorom boli naformulované výnimky. Tie sme zohľadňovali pri príprave rozkazu 
prezidenta Policajného zboru pre hliadkovú činnosť policajtov,“ povedal Lučanský. Zároveň dodal, že sa s týmto rozkazom stotožnilo 
aj vedenie rezortu vnútra. (tasr)  
 
8. apríla 2020 15:03300 osobností píše Angele Merkelovej: Postavte sa na čelo boja s krízou za celú Európu. „Pred sto rokmi 
európske krajiny nepočúvali rady Johna Maynarda Keynesa a ďalších popredných ekonómov a malo to katastrofálne následky. 
Teraz nesmieme urobiť rovnakú chybu.“  
 
8. apríla 2020 15:01Správa, že po obci Dobrá Niva chodí dodávka s označením Červeného kríža a ponúka testovanie, je 
vymyslená. Podľa pôvodných informácií My Bystrica mala posádka dodávky testovať na COVID-19 za 50 eur. „Ženy z dediny, ktoré 
to údajne videli, všetko popreli,“ uviedla Zuzana Stanová zo Slovenského Červeného kríža.  
 
8. apríla 2020 15:00Prečo sme dnes stáli v kolónach. Epidemiologička Zuzana Krištúfková vysvetľuje, prečo odporúčala opatrenie 
na obmedzenie pohybu.  
 
8. apríla 2020 14:55Prezidentka Zuzana Čaputová hovorila o obmedzení pohybu s premiérom a ministrom vnútra: „Obidvaja ma 
uistili, že kontroly by už ďalej mali prebiehať náhodne, v súlade s účelom opatrenia, ktorým je zabrániť zbytočnému cestovaniu a nie 
monitorovať všetky, aj evidentne pracovné jazdy.“  
 
Verí, že dnešná situácia „neovplyvní negatívne našu súdržnosť, ktorú aj v ďalšom v boji s koronavírusom potrebujeme asi zo 
všetkého najviac“.  
 
8. apríla 2020 14:51Igor Matovič viní z kolón na cestách policajného prezidenta Milana Lučanského. Videom z tlačovky dokazuje, že 
on sám hovoril o náhodných kontrolách. „Dopadlo to tak, že policajtom v teréne dali inštrukcie zastavovať všetkých. Bláznovstvo… a 
pán policajný prezident Lučanský má čo vysvetľovať.“  
Premiér sa zároveň ospravedlnil policajtom za dopoludňajšie tvrdenie, že „sa to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk“. „Pôvodne 
som dostal informáciu, že kontrolovať všetkých bola nadpráca jednotlivcov z ich radov. Nie, robili len to, čo im vedenie prikázalo,“ 
napísal Matovič na Facebooku.  
 
8. apríla 2020 14:48Poľská centrálna banka prekvapujúco znížila základnú úrokovú sadzbu na 0,5 percenta z doterajšieho 1 
percenta. Uvoľnením menovej politiky sa snaží zmierniť dosah koronavírusu na ekonomiku. (reuters)  
 
8. apríla 2020 14:36Matovič zmazal status na Facebooku, v ktorom písal, že kontroly na cestách mali byť náhodné a „zrána sa to 
niektorým hliadkam vymklo z rúk“.  
 
8. apríla 2020 14:34Matoviča kritizuje aj expremiér Peter Pellegrini. „Takto vyzerá chaos v podaní predsedu vlády. Najskôr silné reči 
o ochrane ľudí pred hnusobou. Keď sa mu situácia vymkla z rúk a vznikli zápchy, pokojne to hodil na vojakov a policajtov, ktorí 
napĺňajú len jeho príkaz. A na svojom FB z nich urobil doslova aktivistov, ktorí nepochopili, čo od nich chcel. Tomu sa hovori čistá 
deštrukcia štátu.“  
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8. apríla 2020 14:31V Česku sa podľa ministra zdravotníctva podarilo zastaviť nekontrolovateľné šírenie koronavírusu. „Správy sú 
pozitívne. Česko sa ubránilo tomu najhoršiemu, (…) môžeme sa vracať späť do normálneho života,“ povedal Adam Vojtěch.  
 
Očakáva, že do konca apríla bude nakazených 10 600 ľudí, pôvodne ministerstvo odhadovalo 14 000.  
 
Reprodukčné číslo, teda číslo, ktoré určuje, koľko ľudí ďalej nakazí jeden chorý človek, sa podľa zdravotníckych úradov blíži číslu 
jeden. (novinky, tasr)  
 
8. apríla 2020 14:26Česká automobilka Škoda Auto opäť predĺžila odstávku výroby vo všetkých troch svojich českých závodoch pre 
pandémiu koronavírusu, a to do 27. apríla. Odstávka sa tak predĺžila o ďalší týždeň. Škoda patrí do skupiny Volkswagen. (čtk)  
 
8. apríla 2020 14:25Čínsky režim otvoril Wu-chan, ale k normálu to má ďaleko. Po 76 dňoch karantény môžu obyvatelia so zeleným 
kódom v mobile na ulicu. Kým Peking hrá víťazný naratív, príbuzní obetí ťažko skrývajú hnev.  
 
Cestujúci z obavy pred nákazou často nosia ochranné obleky. Foto – TASR/AP8. apríla 2020 14:23V Taliansku sa výrazne znížila 
miera šírenia koronavírusu. Jeden nakazený v priemere infikuje menej než jedného ďalšieho človeka, uviedol minister zdravotníctva 
Roberto Speranza.  
„To je mimoriadny výsledok, keď uvážime, že ešte pred niekoľkými týždňami každý pozitívny človek nakazil až štyroch ďalších ľudí,“ 
povedal Speranza.  
 
„Pracujeme na začatí druhej fázy s uvoľňovaním opatrení. Budeme však musieť naďalej žiť spoločne s vírusom, pretože ten 
nezmizne,“ varoval. (apa, čtk)  
 
8. apríla 2020 14:20V Európe je už viac ako 750-tisíc nakazených koronavírusom, na celom svete 1,4 milióna. Viac ako 100-tisíc 
nakazených už majú štyri európske krajiny, k Španielsku, Taliansku a Francúzsku dnes pribudlo Nemecko. (afp)  
 
8. apríla 2020 14:17Taliansko uzatvára svoje prístavy humanitárnym lodiam zachraňujúcim migrantov. Vláda argumentuje, že 
prístavy nemôžu byť pre epidémiu koronavírusu považované za bezpečné. (reuters)  
 
8. apríla 2020 14:14Vo Švajčiarsku klesá počet nových prípadov nákazy koronavírusom, tretí deň za sebou ich bolo menej ako 600 
(na vrchole takmer 1400). Priaznivý trend hlási tiež Rakúsko, kde za 24 hodín pribudlo 343 pacientov (na vrchole vyše 1300). (čtk, 
worldometers)  
 
8. apríla 2020 14:09Eurokomisia sa s krajinami EÚ nezhodla na spoločnom pláne, ktorý by koordinoval rušenie opatrení 
zavedených v súvislosti s koronavírusom. Komisia chcela pôvodne prezentovať návrh stratégie ich uvoľňovania, po negatívnych 
reakciách časti krajín ho však najmenej o týždeň odložila.  
 
K schváleniu pripravovaných odporúčaní sa Brusel plánuje vrátiť  
 
„v blízkej budúcnosti“ po Veľkej noci.  
 
Čo má eurokomisia v úmysle:  
 
Šéfka EK Ursula von der Leyenová chcela dnes prezentovať návrh „cestovnej mapy“ so všeobecnými odporúčaniami pre ústup od 
jednotlivých koronavírusových obmedzení.  
 
„Členské krajiny sú v rôznych štádiách boja s koronavírusom… Po kontaktoch so štátmi a ďalšou reflexiou sme dospeli k záveru, že 
potrebujeme trochu viac času,“ vyhlásil hovorca EK Eric Mamer.  
 
Prečo treba viac času:  
 
Podľa eurokomisie je dôležité poskytnúť krajinám návod na koordinované uvoľňovanie reštrikcií, no nechce naznačovať, že 
opatrenia by mali v nasledujúcich dňoch začať rušiť ťažko zasiahnuté štáty.  
 
Česko, Rakúsko či Dánsko už oznámili, že začnú postupne upúšťať od niektorých čiastkových obmedzení, krajiny ako Taliansko, 
Španielsko či Francúzsko zatiaľ akékoľvek úľavy vylučujú.  
 
EK zobrala na vedomie, že pripravovaný plán musí brať do úvahy rôznu situáciu v jednotlivých krajinách a rozdielne kapacity ich 
zdravotníckych systémov. (čtk)  
 
8. apríla 2020 14:06Minister obrany Jaroslav Naď z OĽaNO po problémoch v doprave povedal, že kontroly na cestách budú už len 
náhodné. Zároveň kritizoval „populistické“ statusy koaličných kolegov a sľuby o otváraní obchodov.  
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8. apríla 2020 14:06 Matovič ohlásil na 15.30 tlačovku s názvom „Situácia je vážna, prosím, nebláznime“. Zúčastní sa jej aj člen 
permanentného krízového štábu Peter Pollák. „Verím, že po zverejnených informáciách prestane opakované blúznenie našich 
koaličných partnerov o otváraní obchodov či škôl hneď po Veľkej noci a zľahčovanie ochorenia COVID-19 na nejakú chrípku,“ 
napísal premiér na Facebooku.  
 
8. apríla 2020 14:05Hospodárstvo Spojených štátov by sa mohlo v 2. štvrťroku prepadnúť o vyše 30 %, predpovedá bývalý šéf Fedu 
Ben Bernanke. Podľa neho môže najväčšej ekonomike na svete zotavenie zo súčasného šoku trvať aj niekoľko rokov.  
 
Bernanke vníma menovú a rozpočtovú reakciu USA na ekonomické dosahy koronavírusu ako dobrú, no podľa neho budú potrebné 
ďalšie opatrenia, píše Reuters.  
 
„Bude to veľmi dlhé a desivé obdobie. Keď pôjde všetko dobre, môžeme sa za jeden či dva roky nachádzať vo výrazne lepšej 
pozícii,“ myslí si Bernanke, ktorý šéfoval americkej centrálnej banke od februára 2006 do januára 2014.  
 
Čo hovorí bývalý šéf Fedu:  
 
zotavenie americkej ekonomiky potrvá kratšie než po finančnej kríze 2007 – 2009,  
pravdepodobné je postupné obnovovanie ekonomickej aktivity, no vylúčené nie je ani opätovné utlmenie, ak by šírenie koronavírusu 
znovu nabralo na intenzite,  
medzi dlhodobé negatívne dosahy koronavírusu môžu patriť zmeny v odvetví turizmu či trvalé obavy spotrebiteľov z ďalšej krízy.  
 
8. apríla 2020 13:46WHO varuje pred príliš skorým rušením opatrení proti koronavírusu. Pokrok dosiahnutý v Európe je podľa 
organizácie stále mimoriadne krehký. Rušenie niektorých opatrení už oznámili napríklad Rakúsko, Dánsko či Česko. (reuters)  
 
8. apríla 2020 13:44Taliansko po poklese nových prípadov nakazených hovorí o druhej fáze boja proti koronavírusu a zmiernení 
niektorých opatrení. „Budeme však musieť byť veľmi opatrní s fázou 2: ak netrafíme načasovanie, budeme sa musieť znovu zatvoriť 
a začať odznova,“ povedal minister zahraničia Di Maio. (euractiv)  
 
8. apríla 2020 13:41Ministrov financií eurozóny opäť rozhádali podmienky úverov a koronabondy. Ani po celonočných rokovaniach 
sa nedohodli na kľúčových iniciatívach na podporu európskej ekonomiky. EÚ preto ostáva bez hlavných spoločných nástrojov na boj 
s hospodárskymi následkami koronakrízy. (euractiv)  
 
8. apríla 2020 13:38Premiér ani ministerstvo zdravotníctva stále nezverejnili aktuálne čísla nakazených. Premiér mal síce doobeda 
tlačovú konferenciu s predstaviteľmi cirkví, ale na nej odmietol odpovedať na otázky, ktoré sa netýkali ich stretnutia. Ohlásil, že bude 
mať tlačovú besedu. Do 13:30 však nebola žiadna ohlásená.  
 
8. apríla 2020 13:37Šesť slovenských vedcov píše vládnym politikom: „Potrebujeme čo najmenej dramatických vyhlásení, zvlášť ak 
sa nezakladajú na premyslenom pláne a na odborných stanoviskách.“ Radia aj zobrať politikom každodenné informovanie o počte 
nakazených a nechať to na úrady.  
 
8. apríla 2020 13:32Štáty EÚ podporili ďalšie využitie peňazí z kohéznej politiky na boj s koronavírusom. Veľvyslanci krajín schválili 
návrh eurokomisie, ktorý umožní čerpať financie zo štrukturálnych fondov na podporu zdravotníctva či zasiahnutých odvetví.  
 
Komisia minulý týždeň navrhla k doterajším 37 miliardám eur z kohéznej politiky vyhradeným na núdzové použitie uvoľniť ďalšie 
financie pôvodne určené na rozvojové projekty.  
 
Ako to má fungovať:  
 
štáty budú môcť prevádzať financie slúžiace na pokrytie potrieb spojených s pandémiou medzi jednotlivými fondmi (fond pre 
regionálny rozvoj, sociálny a kohézny fond);  
peniaze budú môcť pružne prúdiť medzi jednotlivými regionálnymi úrovňami či tematickými oblasťami, aby ich bolo možné 
presmerovať do najviac zasiahnutých oblastí;  
štáty sa nebudú musieť v niektorých prípadoch podieľať na projektoch vlastným spolufinancovaním.  
 
Na čerpanie peňazí podľa nových pravidiel je potrebný ešte súhlas Európskeho parlamentu. (čtk)  
 
8. apríla 2020 13:27Na Slovensku sú počas pandémie koronavírusu povinne zatvorené interiérové aj exteriérové športoviská. Aké 
sú vaše skúsenosti zo športovania v uliciach či v prírode? Ako sa správate a ako sa správajú ostatní športujúci? Napíšte nám.  
 
8. apríla 2020 13:23Vláda ukázala nové ekonomické opatrenia: zatvorené firmy nemusia za apríl platiť odvody, o peniaze môžu 
žiadať aj veľké firmy.  
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Štát posúva spustenie prijímania žiadostí pre SZČO bez zamestnancov, žiadať môžu od stredy od 16.00 hod.  
Od budúceho týždňa bude ministerstvo práce prijímať žiadosti od SZČO a firiem, ktoré majú zamestnancov a klesli im tržby.  
O pomoc môžu žiadať už aj podnikatelia, ktorí neboli schopní zaplatiť odvody za mesiac február a nariadením štátu museli zavrieť 
prevádzky či obchody.  
 
8. apríla 2020 13:12Vybrať si medzi Matovičom a Sulíkom je ťažké – jeden klame, druhý zľahčuje, píše v komentári o spore vo 
vláde Roman Pataj.  
 
8. apríla 2020 13:09Ministerstvo školstva sprístupnilo učiteľom a rodičom digitálne učebnice zadarmo. Stiahnuť si ich môžu z 
ministerskej webstránky Edičný portál, kde je 558 titulov od 14 vydavateľov.  
 
„Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a 
sprístupnili učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie,“ oznámil minister školstva Branislav Gröhling na 
svojom Facebooku.  
 
Webstránka edičného portálu  
 
Ministerstvo neskôr upresnilo, že heslá pošle riaditeľom aj učiteľom ich škola.  
 
Cez Edičný portál si školy objednávajú už schválené učebnice a ministerstvo tam informuje o učebnicovej politike. Na podstránke 
eAktovka sú zverejnené digitalizované učebnice zadarmo, doteraz však boli prístupné len pre učiteľov. Ministerstvo umožnilo, aby 
sa k nim teraz vedeli dostať z domu aj rodičia.  
 
8. apríla 2020 13:07Štát spustí pomoc pre zamestnávateľov – podniky aj SZČO so zamestnancami – začiatkom budúceho týždňa. 
O príspevky na mzdy môžu žiadať bez ohľadu na počet zamestnancov, doterajší limit sa zruší.  
 
Ilustračné foto – TASR 8. apríla 2020 13:06Prestrelka medzi Matovičom a Sulíkom ukazuje, že spor v koalícii o reštrikcie proti 
koronavírusu môže silnieť. Koaliční partneri očakávajú zmiernenie policajných kontrol, hlavnou témou je však pre nich vízia 
postupného návratu k normálnemu životu.  
 
8. apríla 2020 13:04Španielsko hlási za posledných 24 hodín ďalších 757 obetí koronavírusu. Ich počet tak oproti 
predchádzajúcemu dňu druhý deň za sebou vzrástol, v utorok hlásili 743 úmrtí. (reuters)  
 
8. apríla 2020 13:02Medzi prvými porazenými v tejto kríze bude veľa majiteľov dlhopisov slovenských podnikov, predpovedá Filip 
Glasa z Finstat.sk. „Emitenti slovenských junk dlhopisov sú práve tí draví podnikatelia a žraločikovia, ktorí neváhajú potopiť svojich 
veriteľov a zahojiť sa na ich úkor.“  
 
8. apríla 2020 12:56Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga verí, že minister vnútra Roman Mikulec prehodnotí rozkazy pre políciu. 
„Určite sa v priebehu pár hodín režim prispôsobí realite a polícia zmierni kontrolu tak, aby občania mohli aj v tejto ťažkej situácii 
zvládnuť cestu do práce, prípadne starostlivosť o dieťa či cestu domov.“  
Šeliga zároveň vyzval koaličných partnerov, aby si neposielali odkazy cez Facebook. „Som v politike krátko, vlastne som nováčik. 
No viem, že sme v napätej situácii, ktorá si vyžaduje mimoriadnu rozvahu a pokoj. Chcem preto apelovať na všetkých koaličných 
partnerov, aby zvážili slová a odkazy cez médiá. Verejnosť dnes potrebuje jasnú komunikáciu a signál našej jednoty v boji proti 
koronavírusu.“  
 
8. apríla 2020 12:51Bratislavský župan Juraj Droba zo SaS hovorí, že zákazy nie sú správne, ale už ich treba nechať dobehnúť. 
„Veľkonočné sviatky by som radšej riešil výzvami a odporúčaniami.“  
 
8. apríla 2020 12:40Reťazec Kraj sa ospravedlňuje zákazníkom za dočasný výpadok niektorých druhov tovaru v obchodoch. 
Zdôvodňuje ho zdržaním zásobovacích vozidiel kontrolami na hraniciach okresov, tvrdí, že situáciu rieši.  
 
8. apríla 2020 12:39Dvojnásobný olympijský finalista v behu na 800 metrov Donato Sabia zomrel vo veku 56 rokov na následky 
ochorenia COVID-19. Sabia je prvým talianskym olympionikom, ktorý zomrel po nakazení sa novým koronavírusom. (ansa)  
 
8. apríla 2020 12:35Nemecký HDP klesne v 2. štvrťroku medzikvartálne o rekordných 9,8 %, odhadujú popredné hospodárske 
inštitúty. Išlo by o najhlbší prepad od začiatku zverejňovania dát v roku 1970 a dvojnásobný oproti roku 2009, keď udrela finančná 
kríza.  
 
Inštitúty očakávajú, že v 1. kvartáli nemecká ekonomika v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesne o 1,9 %, píše Reuters.  
 
V ďalšom období sa prepad výraznejšie prehĺbi v dôsledku ďalekosiahleho utlmenia hospodárskych aktivít. Za celý rok môže 
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ekonomika klesnúť o 4,2 %.  
 
Pandémia zanechá stopu aj na trhu práce. Na vrchole krízy by sa nezamestnanosť mohla zvýšiť na 5,9 %, bez práce by zostalo 2,4 
milióna ľudí. V marci dosiahla bez úpravy o sezónu 5,1 %.  
 
Podľa inštitútov by sa situácia mohla zlepšiť už v druhej polovici tohto roka. Na 3. štvrťrok odhadujú rast o 8,5 %, v 4. kvartáli o 3,1 
%. Na budúci rok už počítajú s oživením a rastom HDP o 5,8 percenta.  
 
8. apríla 2020 12:29Vláda bude mať rokovanie vo štvrtok o 10. hodine. Program zatiaľ nezverejnili.  
 
8. apríla 2020 12:28Veronika Remišová je za postupný návrat k normálnemu životu. „Sme za postupné uvoľňovanie života. Už dnes 
kríza ohrozuje chronicky chorých ľudí. Boj proti koronavírusu je dôležitý, ale opatrenia musia byť vyvážené a racionálne, aby 
neohrozovali ľudí, ktorých trápia napríklad iné choroby,“ povedala podpredsedníčka Za ľudí. (expres)  
 
8. apríla 2020 12:27Polícia prijala opatrenia na zjednodušenie kontrol v okresoch, potvrdil policajný hovorca Michal Slivka. Ako 
presne by sa mali kontroly zjednodušiť, aby sa nevytvárali dlhé kolóny, polícia zatiaľ nepriblížila.  
„Vopred sme upozorňovali, že sa v súvislosti s kontrolami môžu vytvárať kolóny, preto opätovne vyzývame všetkých, ktorí nemusia 
nevyhnutne opúšťať okres, aby zostali v okrese,“ vyzýva polícia.  
 
8. apríla 2020 12:26Vicepremiérka Remišová (Za ľudí) povedala, že jej strana na vláde navrhovala, aby zákaz vychádzania platil od 
piatka do pondelka, teda nie cez pracovné dni. Minister obrany Naď (OĽaNO) uviedol, že chcú minimalizovať negatívne vplyvy na 
ľudí. „Ak sme urobili nejaké chyby, bolo to v dobrej viere.“ (expres)  
 
8. apríla 2020 12:21Matovič tvrdí, že policajné kontroly mali byť len náhodné, jeho minister Mikulec hovoril ešte v pondelok niečo 
iné. „Na výstupe z okresu, kde budú hlavné ťahy, budú zastavovať každé jedno auto, respektíve je to naším cieľom, aby pohyb 
naozaj bol obmedzený čo najviac.“  
 
8. apríla 2020 12:20Šéf najväčšej MMA organizácie Dana White obíde karanténu, zápasy zorganizuje na vlastnom ostrove a na 
území Indiánov. Dlhoročný priateľ Donalda Trumpa chce zápasníkov zvážať súkromnými lietadlami a nepovedal, či budú testovaní 
na COVID-19.  
 
8. apríla 2020 12:14Kolóny sa už tvoria aj na ceste 1. triedy priamo v Stupave smerom do Bratislavy, ide paralelne s diaľnicou D2. 
Za Stupavou sa končí okres Malacky, mesto je momentálne neprejazdné. Nad oblasťou lieta policajný vrtuľník.  
 
Foto – N8. apríla 2020 12:14Polícia vyvracia slová premiéra Matoviča, ktorý tvrdí, že kontroly majú byť len náhodné. „Na hraniciach 
okresov policajti a vojaci každého kontrolujú a zisťujú dôvody porušenia zákazu vychádzania. U každého evidujú osobné údaje, 
telefón, účel a cieľ cesty,“ píše na Facebooku. Kto nepreukáže hodnoverný dôvod, toho otočia.  
 
8. apríla 2020 12:11Desať rokov mal Robert Fico na to, aby sme sa pripravili na horšie časy. Teraz sú tu. Podľa mnohých dokonca 
najhoršie a ešte to nekončí, píše Silvester Lavrík. „Ak budeme hľadať vinníka, nehľadajme ho inde než vo vlastnom zrkadle. Volili 
sme ho. Napriek tomu, že sme tušili, čo všetko dokáže nechať ukradnúť, spreneveriť, zatajovať.“  
 
8. apríla 2020 12:03Poľnohospodárska a potravinárska komora žiada vládu, aby ešte dnes umožnila plynulý prechod kamiónov s 
potravinami naprieč celým Slovenskom. Zásobovanie podľa nej nesmie podliehať kontrolám policajných zložiek na hraniciach 
okresov.  
 
Poľnohospodári, potravinári a obchodníci vyzvali kompetentných, hlavne ministrov pôdohospodárstva a vnútra, aby urýchlene riešili 
vzniknutú situáciu. Tvrdia, že ak sa riešiť nebude, môže skončiť kolapsom v zásobovaní obyvateľstva.  
 
Rozvozy niektorých potravín a vstupov do rastlinnej a živočíšnej výroby meškajú podľa SPPK od skorých ranných hodín pre 
vyhlásenie zákazu vychádzania a policajné kontroly áut medzi okresnými mestami. Na neúnosnú situáciu upozorňujú mnohí 
výrobcovia potravín, obchodníci, dodávatelia, poľnohospodári, ktorí sa nemôžu dostať so svojím tovarom na miesto určenia.  
 
Niektoré zásobovacie vozidlá podľa SPPK dokonca prechádzajú viacerými kontrolami, keďže výrobky prevážajú cez viaceré mestá. 
Obchodníci upozorňujú, až pri neriešení situácie si ľudia zajtra v obchodoch nekúpia to, čo potrebujú.  
 
„Pokiaľ by mal tento stav trvať aj v ďalších dňoch, prísun potravín a drogérie by skolaboval úplne,“ vraví predseda Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  
 
8. apríla 2020 12:00Šéf Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš k opatreniam: „Ukazuje sa, že vďaka opatreniam nám taliansky 
scenár nehrozí. Teraz potrebujeme aj dobrú ekonomickú odpoveď na krízu.“ Po Veľkej noci podľa neho musíme konať. „Lebo 
potenciálne škody môžu byť brutálne.“  
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Čo radí:  
 
• zabezpečiť, aby peniaze z „prvej pomoci“ čo najskôr dotiekli k ľuďom;  
• pripraviť „druhú pomoc“ (veľké firmy a nepokryté skupiny obyvateľstva);  
• postupne uvoľňovať zdravotné opatrenia a pružne manažovať prípadné ohniská nákazy.  
 
8. apríla 2020 11:51Dnešný kolaps na cestách ohrozil dodávku čerstvých pekárenských výrobkov do obchodov. Zväz pekárov 
žiada, aby sa čím skôr uvoľnili aspoň jazdné pruhy pre potravinárske zásobovacie autá, inak spotrebitelia môžu nájsť prázdne pulty.  
 
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov eviduje sťažnosti pekární, pretože vodiči zásobovacích áut majú problém dostať 
sa načas s tovarom do predajní.  
 
„Množstvo spoločností zásobuje obchody vo viacerých okresoch, avšak kontroly na ich hraniciach spôsobujú, že vodiči aj viac ako 
hodinu čakajú v kolónach. Zákon nám však nariaďuje, v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť, 
a opatrenia nám to výrazne komplikujú,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
 
Obdobie Veľkej noci je spojené so zvýšeným dopytom po pekárenských výrobkoch. V tomto čase sa zväčša predá o pätinu viac 
výrobkov ako štandardne.  
 
Spotrebitelia však môžu nájsť prázdne pulty, nakoľko dodávky výrazne meškajú. Pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého 
pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší problém: ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, zväz 
tvrdí, že aj z dôvodu obmedzení predajného času vyhradeného výlučne pre seniorov.  
 
„Obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa logicky musia následne znehodnotiť. Myslím si, že v čase, 
keď sa má šetriť na všetkých úrovniach v spoločnosti, je toto nezmyselné hazardovanie s potravinami alarmujúce,“ dodáva 
Lopúchová. Verí, že vláda tento problém čoskoro vyrieši.  
 
8. apríla 2020 11:48Premiér Igor Matovič v ďalšom statuse na Facebooku tvrdí, že kontroly v okresoch mali byť náhodné: „Zrána sa 
to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk… Napriek tomu – nehaňme ich za to… Malo by to byť už v poriadku. Dík,“ píše premiér.  
 
Premiér na Facebooku o 10:46 a 11:43.8. apríla 2020 11:48Politici po celom svete hovoria, že sme vo vojne s vírusom. „No keď už 
raz lídri zistili, že vojna je nevyhnutná, čoskoro si uvedomili, že nemajú zbrane, s ktorými by mohli bojovať. Do objavu vakcíny nám 
chýba možno 12 až 18 mesiacov. Antivirotiká môžu byť dostupné skôr, ale ani tie tu nebudú hneď zajtra,“ píše Richard N. Haass.  
 
8. apríla 2020 11:43Epidémia koronavírusu môže pripraviť Nitru o milióny eur. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhadla výpadok 
daní z príjmov fyzických osôb pre mesto Nitra na tento rok na 1,9 až deväť miliónov eur.  
 
K týmto stratám treba podľa radnice pripočítať výpadky príjmov z nájmu, zo vstupného na kultúrne a športové podujatia, zvýšené 
náklady na boj s novým koronavírusom a na potláčanie ekonomických následkov.  
 
„Tak ako iné mestá a obce, aj Nitra bude musieť zmraziť čerpanie časti výdavkov vo všetkých oblastiach. Odbor ekonomiky a 
rozpočtu preto v spolupráci s vedúcimi jednotlivých odborov neustále analyzuje dosahy na príjmy a výdavky mesta. Predbežné čísla 
hovoria o obmedzení čerpania rozpočtu vo výške približne 4,2 milióna eur. Pri porovnaní s odhadom výpadku Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť je zrejmé, že zmrazenie na tejto úrovni nemusí byť postačujúce,“ uviedol odborný poradca pre komunikáciu na 
mestskom úrade Henrich Varga. (tasr)  
 
8. apríla 2020 11:39Naživo: Aktuálna dopravná situácia na trase Dunajská Lužná – Rovinka – Bratislava. Polícia vyzýva ľudí, aby 
necestovali, ak nemusia, a napomohli tak zlepšiť dopravnú situáciu.  
 
8. apríla 2020 11:35Do dnešného dňa si stiahlo žiadosť o pomoc 36 000 zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť prevádzku na 
základe rozhodnutia štátu, uviedol minister práce Milan Krajniak. Už skontrolovaných a zúradovaných bolo vyše 1700 žiadostí.  
 
8. apríla 2020 11:33Ak situáciu cez Veľkú noc Slovensko zvládne, po nej sa môže vláda baviť o postupnom otváraní ekonomiky, 
povedal minister práce Krajniak. „Ak zvládneme Veľkú noc, o to skôr môžeme opatrenia uvoľňovať.“ Krajniak tak reagoval na 
otázku, čo hovorí na kolóny a zápchy spôsobené obmedzeniami v súvislosti s epidémiou.  
 
8. apríla 2020 11:29V eurofondoch ministerstva práce našli 200 miliónov eur a v ďalších rezortoch 300 miliónov eur na pomoc na 
udržanie pracovných miest. Povedal to minister práce Krajniak (Sme rodina).  
 
8. apríla 2020 11:27Firmám, ktoré boli povinne zatvorené, má štát odpustiť odvody za apríl. Informoval o tom minister financií 



96/259 

Eduard Heger.  
 
8. apríla 2020 11:26Preplatky na dani z príjmov vyplatí štát do 10. mája, nie až na konci pandémie, sľubuje ministerstvo financií. 
Neistotu spôsobilo to, že v zákone, ktorý parlament schválil minulý týždeň, sa jasne nepovedalo, dokedy finančná správa vyplatí 
preplatky, ak niekto podal daňové priznanie do konca marca.  
 
8. apríla 2020 11:22Vláda pripravuje pomoc aj pre podnikateľov, ktorí neplatili odvody do Sociálnej poisťovne. Podľa ministra 
Krajniaka bude však nižšia ako pre tých, ktorí odvody platili.  
 
8. apríla 2020 11:22Keď sa dostaneme z tejto krízy, svet bude iný a ľudia sa budú viac spoliehať na rodiny a jeden na druhého, píše 
komentátor Bloombergu Chris Bryant. „Budeme outsourcovať menej vecí a viac si ich budeme robiť sami.“  
 
8. apríla 2020 11:17SZČO, ktorí nemajú zamestnancov, môžu podať žiadosť o pomoc od 16.00 hodiny a nie už od 12.00 hodiny. 
Informoval o tom minister práce Krajniak. Povedal tiež, že do schémy pomoci spadajú zamestnávatelia bez ohľadu na počet 
zamestnancov.  
 
Od budúceho týždňa budú prijímať žiadosti od SZČO a firiem s poklesom tržieb. O túto pomoc môžu žiadať aj podnikatelia, ktorí 
neboli schopní zaplatiť februárové odvody v marci. Môžu žiadať o pomoc na udržanie pracovných miest.  
 
Zobraziť tému 
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Veronika Rajničová  

Produkcia potravín na Slovensku funguje, žiadny potravinársky závod sa nezatvoril. Chýbajú však pracovníci, ochranné prostriedky 
a dezinfekcia. Podniky hľadajú cesty, ako vyrábať a existovať v čase krízy, a vyzerá to tak, že sa im darí.  
 
Pekárne a mlyny pre neustály dopyt nemožno zastaviť. Musia však nájsť nové spôsoby, ako pokračovať v produkcii. „Vláde sme 
prisľúbili, že obyvateľov nenecháme bez pekárenských či mlynárskych produktov. V prípade krízy zabezpečíme hotline pre rozvoz a 
priamy predaj základných pekárenských výrobkov ako chlieb a rožky priamo z auta na vybraných miestach v mestách a dedinách za 
vopred určených podmienok,“ hovorí predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
 
 
 
 
Zväz sa začal pripravovať na krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností predpokladá, že ak ochorie veľa zamestnancov, 
pekárne budú potrebovať približne tritisíc ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč Slovenskom.  
 
Firmy musia prednostne chrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar do predajní a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy. 
„Dôležité je ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky nevyrobia, ani sa nedostanú k zákazníkom,“ 
podotýka T. Lopúchová. Upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok. Vládu požiadali o pomoc s dodávkami 
respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie.  
 
Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa súčasná 
situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov, ale i 
výrobcov,“ dodáva predsedníčka zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
 
 
 
 
 
Tauris, Rimavská Sobota Zdroj: Iveta Vaculová  
 
Dištančný režim v Taurise a Rybe  
V čase karantény sa spotrebitelia zásobujú najmä trvanlivými potravinami. Pocítil to aj jeden z najväčších producentov mäsa a 
mäsových výrobkov Tauris, ako aj Ryba Košice, ktoré patria pod holding Eco-Investment. Dopyt po ich výrobkoch stúpa a do 
ponuky ich zaraďujú aj internetové obchody. Oba podniky majú plné ruky práce, no pre hrozbu nákazy novým koronavírusom museli 
prijať niekoľko opatrení.  
 
Tauris Group vníma situáciu veľmi citlivo. „Uvedomujeme si zodpovednosť za plynulé zásobovanie Slovenska práve v týchto 
časoch. Ale zároveň aj riziko pre svojich pracovníkov a ich zdravie. Zamestnávame viac ako 1 600 ľudí, preto zaistenie ich 
bezpečnosti a bezpečnosti výroby je v tomto období kľúčové,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ Taurisu Richard Duda.  
 
Najväčší dopyt v súčasnosti zaznamenali po výsekovom hovädzom a bravčovom mäse a po trvanlivých suchých salámach, slanine 
a klobásach. Každodennou súčasťou výroby sú ochranné odevy s rúškami, hygienické slučky pred vstupom do výrobnej časti či 
dezinfekcia rúk a rukavíc. Skupina uvádza, že nedostatkom dezinfekcie zatiaľ netrpí.  
 
Okrem rozšírenia hygienických opatrení vedenie spoločnosti prijalo zásadné kroky s cieľom vylúčiť riziko prerušenia výroby v 
niektorom zo závodov. „Od marca pracujú výroby v závodoch Tauris a Ryba Košice v dištančných režimoch. Sú rozdelené na tri 
plne funkčné pracovné celky, ktoré sa vzájomne nestretnú. V prípade karantény jedného z nich sa nenaruší celkový chod a 
funkčnosť jednotlivých divízií,“ vysvetľuje R. Duda.  
 
Kvôli ochrane nakupujúcich skupina prijala opatrenia aj vo svojich mäsiarstvach, ktoré sa nachádzajú v sieťach potravín. „Mäso a 
mäsové výrobky si zákazníci môžu objednať telefonicky v daných prevádzkach. Zvolená predajňa im tovar dopredu nachystá a 
nemusia tak čakať v radoch, kde je väčšia koncentrácia ľudí. Podobnú službu máme aj v predajni s rybacími lahôdkami Rybabistro. 
Pripravujeme spustenie e-shopu pre konečného zákazníka, ktorý doteraz fungoval iba pre právnické osoby,“ uzatvára riaditeľ Tauris 
Group.  
 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2020/cislo-14/o-potraviny-zatial-nie-je-nudza.html
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Lunter vyrába okrem tofu aj sójové nátierky Zdroj: Milan David  
 
Požičaní pracovníci u Lunterovcov  
Banskobystrický Lunter sa ocitol v dileme. Na jednej strane sa zvýšil dopyt po rastlinných potravinách, ako je tofu a rastlinné 
nátierky, na čo museli rýchlo zareagovať zvýšením výroby. Na druhej strane karanténa zo dňa na deň znížila počet zamestnancov o 
štvrtinu, pretože rodičia museli zostať doma s deťmi, ktorým zavreli školy. „O to viac sa ukázala súdržnosť a tímovosť všetkých 
našich ľudí, keďže prvé tri týždne pomáhal vo výrobe každý, kto mohol – od majiteľov cez top manažment až po zamestnancov 
administratívy,“ hovorí generálny riaditeľ Juraj Lunter.  
 
Nedostatok pracovnej sily sa snažia dopĺňať prostredníctvom „požičiavania“ zamestnancov zo zatvorených hotelov a reštaurácií. 
Vďaka tomu sa im podarilo rýchlo získať takmer tridsať kvalifikovaných a skúsených ľudí. Aktuálne by však potrebovali doplniť 
výrobu o ďalšie tri desiatky zamestnancov. Na požiadavky trhu zareagovali aj zavedením trojzmennej prevádzky.  
 
Firma hlási aj pozitívne správy. Počas tohto náročného obdobia sa im podarilo úspešne zaviesť významné technologické inovácie 
vo výrobe. Testovanie v praxi do určitej miery spomaľovalo výrobu, no podľa J. Luntera všetko dopadlo na výbornú.  
 
Na aktuálnu situáciu sa firma pripravovala v predstihu na základe správ, ktoré prichádzali zo zahraničia. Už vo februári zháňali rúška 
a dezinfekciu a zamestnancom merali teplotu ešte pred vydaním príkazu. Obmedzili počet návštev, pripravili internú smernicu, 
preškolili ľudí, ako sa správať a čo robiť, ak prídu do styku s nakazenými osobami mimo pracoviska.  
 
Ukazuje sa, že lokálnosť ako jedna z kľúčových hodnôt je devíza v časoch, keď sa svet uzatvára.  
Zároveň rozšírili povinný home office pre zamestnancov, ktorí môžu pracovať z domu, a pre pracovníkov patriacich k rizikovejšej 
skupine ľudí, ktorých by mohol koronavírus ohroziť. Výrazne obmedzili počet ľudí v spoločných priestoroch, zvýšili rozstupy medzi 
pracoviskami a zamestnancami. Technologicky vylepšili napríklad meranie teploty na diaľku automatom a investovali do ozonizátora 
ovzdušia.  
 
Dopyt po nátierkach a tofu narástol takmer vo všetkých osemnástich krajinách, v ktorých Lunterovci aktuálne pôsobia. V marci 
zaznamenali 38-percentný medziročný nárast výroby aj predaja výrobkov. Podľa J. Luntera je to dôsledok celoročnej stratégie, pod 
tieto čísla sa však podpísal aj nárast výroby a dopytu v čase krízy.  
 
„Vzhľadom na výrazne zvýšený dopyt po našich výrobkoch sme sa rozhodli urýchliť uvedenie novej produktovej línie na trh,“ dopĺňa 
generálny riaditeľ.  
 
 
 
 
 
Kofola ČeskoSlovensko, Ostrava Zdroj: Maňo Štrauch  
 
Kofola rozdáva  
Pre Kofolu je aktuálne primárnou úlohou zaistiť bezpečnosť zamestnancov, udržať výrobu a minimalizovať negatívne dôsledky 
vzniknutej situácie na hospodárenie firmy. „Ukazuje sa, že lokálnosť ako jedna z kľúčových hodnôt je veľmi výhodná devíza v 
časoch, keď sa svet uzatvára. Priebežne reagujeme na situáciu v jednotlivých krajinách, analyzujeme dôsledky a pripravujeme sa 
na možné scenáre budúceho vývoja,“ hovorí group affairs manažérka Jarka Musilová.  
 
Interne si Kofola od začiatku nastavila striktné pravidlá fungovania, ktoré postupne ešte sprísňovala. Ochranné pomôcky aj 
dezinfekciu pre zamestnancov sa spoločnosti podarilo obstarať. Výrobu plánujú podľa aktuálneho dopytu, ktorý sa mení aj pre 
uzavretie gastroprevádzok.  
 
Vstup do výrobných závodov zakázali všetkým okrem zamestnancov, ktorí v nich pracujú. Zároveň plánujú výrobu tak, aby sa ľudia 
zo zmeny stretávali čo najmenej. Prísne kontrolujú aj vodičov kamiónov.  
 
V dôsledku zatvorených reštaurácií sa prakticky zastavil predaj výrobkov určených primárne pre gastronómiu, ako sú napríklad 
nápoje v skle alebo vo vratných sudoch KEG. O produkty je však stále veľký záujem, a tak ich distribuujú zadarmo do domovov pre 
seniorov, zdravotníckych zariadení, záchranárom a ďalším ľuďom „v prvej línii“. Zároveň šijú rúška a vo výrobnom závode v Krnove 
zaimprovizovali a vyrobili dezinfekciu. Tú rozdali zamestnancom aj okoliu.  
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I.D.C. Holding Zdroj: Maňo Štrauch  
 
Cukrovinkári v neistote  
Súčasná situácia ovplyvňuje aj chod cukrovinkárskeho koncernu I.D.C. Holding. Aj keď mali ako potravinárska firma nastavený 
vysoký hygienický režim, šírenie nového koronavírusu si vyžiadalo prijatie ďalších opatrení.  
 
Ešte na začiatku marca zaviedli nosenie rúšok pre všetkých zamestnancov aj mimo výroby, zrušili všetky osobné stretnutia medzi 
výrobou a ostatnými. Všetkým ľuďom vstupujúcim do závodu merajú teplotu.  
 
„Chcel by som poďakovať všetkým kolegom zaisťujúcim výrobu, pretože napriek vzniknutým komplikáciám si zorganizovali osobné 
záležitosti a prišli do práce, aby bola, pokiaľ to situácia dovolí, zaistená výroba,“ odkazuje riaditeľ divízie obchodu I.D.C. Holdingu 
Roman Sukdolák.  
 
Odhadnúť, ako sa celá situácia podpíše pod hospodárenie a výsledky firmy, je podľa neho ešte ťažké. Otázkou zostáva, aké nové 
opatrenia prijme vláda, ako sa budú správať spotrebitelia a ako si dokážu plniť záväzky dodávatelia. 
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Mária CHRENEKOVÁ PIETROVÁ, moderátorka  
Čerstvé pečivo si radi doprajeme, aj keď v časoch pandémie chodíme menej do obchodov. Mnohé slovenské gazdinky preto začali 
piecť chlieb.  
 
Viktor VINCZE, moderátor  
Droždie je však stále nedostatkovým tovarom. Zisťovali sme ako si poradiť.  
 
Veronika TESÁKOVÁ, redaktorka  
Slovensko dnes pečie doma vo veľkom. Svedčia o tom aj videá, ktoré nám posielate. Všimli si to už aj pekári, ktorých korona kríza 
hádže z extrému do extrému.  
 
Milan BROJO, majiteľ pekárne  
Nestíhali sme piecť, ale po určitom čase to opadlo a robota išla dole. Teda objednávky. Je to asi dôsledkom toho, že si spraví 
zásoby a asi aj pečú doma.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
U tých väčších našich členov sú to poklesy do 10 %. U tých menších remeselných pekárni je to dokonca až do 40 %. Vidíme tam 
viaceré aspekty tohto poklesu. Pozatvárali sa školy a ďalšia vec je, že sú aj zatvorené nedeľné predajne.  
 
Veronika TESÁKOVÁ, redaktorka  
Ľudia by doma zrejme piekli aj viac. Droždie čerstvé aj sušené je už ale dlhšie v obchodoch nedostatkovým tovarom. Slovensko ho 
dováža výhradne zo zahraničia, no a nárazový záujem dodávatelia zatiaľ nedokážu uspokojiť.  
 
Martin KRAJČOVIČ, Slovenská aliancia moderného obchodu  
Evidujeme o 300-400 % vyššiu spotrebu droždia v domácnostiach, ako bolo zvykom mimo tejto krízy a nie je to iba špecifikom na 
Slovensku, ale aj v rámci Európy.  
 
Veronika TESÁKOVÁ, redaktorka  
Problém je ale aj chamtivosť ľudí.  
 
Martin KRAJČOVIČ, Slovenská aliancia moderného obchodu  
Je to tiež možno o takej miere tolerancii, keď to droždie príde do obchodov, aby ľudia húfne nekupovali do zásoby, ale naozaj, aby 
nakúpili toľko, koľko reálne potrebujú, aby vyšlo na všetkých.  
 
Veronika TESÁKOVÁ, redaktorka  
Kupovať chladené droždie do zásoby je pritom nezmysel. Má krátku spotrebu a mrazením sa znehodnocuje. Gazdinky si ale môžu 
pomôcť aj inak. Vyrobiť si domáci kvások.  
 
mluvčí  
Stačí 2 lyžice letnej vody na začiatok, 2 lyžice ražnej múky, aby sme mali takú kašičku, aby to bolo cestíčko ako na palacinky. 
Najlepšie je ho nechať na linke v kuchyni, nie na slnku, ale kde je teplo. Kvások prikryjeme a necháme ho zrieť.  
 
Veronika TESÁKOVÁ, redaktorka  
Potom kvások podľa presného postupu prikrmujeme. Prvý, aj keď je slabší je hotový po štrnástich dňoch. Postupne však naberá na 
sile.  
 
mluvčí  
Takýto kvások vám vydrží aj pre vaše vnúčatá. Pokiaľ sa budete oňho dobre starať, aj vlastne v minulosti sa dedilo.  
 
Veronika TESÁKOVÁ, redaktorka  
Kváskový chlieb je veľmi zdravý. Samotné kváskovanie je ale naozaj náročný proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť a veľa času. Ak si 
na to netrúfate, na internete existujú tzv. kváskové mapy, kde ponúkajú svoje kvásky skúsení pekári. Veronika Tesáková, televízia 
Markíza. 
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Pandémia koronavírusu spôsobila, že sa spotrebitelia začali zásobovať potravinami. Medzi najžiadanejšie položky sa dostala múka i 
pečivo. Vzrastajúci dopyt po každodennom chlebe a rožkoch producenti dokážu pokryť, avšak aj oni apelujú na bezpečnosť pri 
nákupe. Pečivo sa totiž ani v čase šírenia ochorenia nemusí baliť.  
 
Na Slovensku funguje 500 pekární, ktoré spoločne každý deň upečú približne dva milióny rožkov. Slovenskí spotrebitelia po pečive 
siahajú pravidelne, čo potvrdzujú údaje Spotrebiteľského panelu GfK. „Aspoň jedenkrát si v minulom roku pečivo zakúpili všetky 
slovenské domácnosti. V priemere si ho zakúpili 170-krát, teda približne každé dva dni,“ uvádza Lucia Pientková, konzultantka 
spoločnosti.  
Keď sa na Slovensku potvrdil výskyt ochorenia Covid-19, spotrebitelia sa začali zásobovať potravinami, pričom sa zákonite zvýšil 
dopyt aj po pekárenských výrobkoch. „V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov nakazených koronavírusom v našej krajine 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 dohromady pre všetky mlyny na Slovensku,“ uviedla v 
polovici marca Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
 
Kapacity sú postačujúce  
V celom pekárenskom sektore pracuje 12-tisíc ľudí a výroba čerstvého pečiva by sa mohla v prípade potreby zvýšiť na dvojnásobok. 
Vychádza to zo štatistík slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich spoločností využívané len na 51 %. 
Podľa posledných údajov sa v roku 2018 na Slovensku vyrobilo 146 800 ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom kapacita 
pekární je aktuálne 288 100 ton. Na posilnenie výroby by však bolo podľa slov Tatiany Lopúchovej potrebné prijať stovky 
zamestnancov a 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,“ uvádza.  
V spojitosti so šírením vírusu sa objavovali informácie o povinnosti baliť pečivo z dôvodu možnej nákazy. Štátna veterinárna a 
potravinová správa a Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov sa však zhodli, že nebalené pečivo nepredstavuje hrozbu 
pre spotrebiteľov, a preto sa nemusí baliť. Jedným z dôvodov je aj to, že výrobcovia na to nemajú ani prispôsobené výrobné linky či 
technológie a 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,“ ozrejmuje Tatiana Lopúchová. Predaj nebalených potravín je aj v takejto 
situácii stále možný, no s predpísanými hygienickými opatreniami. Zákazníci musia mať k dispozícii pomôcky, ako kliešte, 
jednorazové rukavice či sáčky. Výrobcovia však zaznamenali prechod spotrebiteľov na balené pečivo. „Aktuálne prevláda predaj 
nebaleného pečiva a chleba, no predaj baleného pečiva každoročne stúpa. Situácia okolo koronavírusu v posledných dňoch 
spôsobila u zákazníkov výrazné preferovanie baleného pekárenského sortimentu,“ tvrdí Vladislav Baričák, manažér pekárenskej 
divízie Penam Slovakia.  
 
Čerstvé i dopečené  
Na pečivo minula za celý uplynulý rok jedna domácnosť v priemere 315 eur. „Na pečivo celkovo najviac míňajú domácnosti na 
strednom Slovensku. Nadpriemerné výdavky majú hlavne rodiny s tínedžermi a rodiny s tromi a viac dospelými členmi bez 
prítomnosti detí,“ uvádza Lucia Pientková. Pečivo je preto nenahraditeľnou komoditou na trhu a jednou z hlavných motivácií na 
každodenný nákup. Pri otázke, či je medzi spotrebiteľmi viac preferované čerstvo upečené alebo dopekané pečivo, sa miska váh 
prikláňa viac k čerstvo upečenému. „Podľa našich dostupných zdrojov, čísel zo štatistického úradu, ale aj znalostí trhu, približne 60 
percent zákazníkov na Slovensku preferuje čerstvé alebo balené pekárenské výrobky a asi 40 percent zákazníkov preferuje 
dopekané pečivo. Náš odhad vyplýva z pomeru predaja týchto výrobkov na trhu,“ hovorí Vladislav Baričák.  
Keďže dopekané pečivo zaručuje jeho stopercentnú dostupnosť pre zákazníkov a stálu kvalitu počas celého dňa, preto dopyt po 
ňom rastie. „Môžeme potvrdiť, že tento narastajúci záujem priamo súvisí aj so zvýšením povedomia o dopekanom pečive ako takom 
a rastúcej informovanosti, že skladovanie pečiva mrazením je jedným z najlepších spôsobov, ako ho udržať dlhodobo 
zakonzervované pri minimálnej strate cenných vitamínov, minerálov a živín,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ spoločnosti Minit Slovakia 
Ladislav Ambrovics. Široká ponuka dopekaného pečiva dáva predajcom možnosť vyskladať optimálnu ponuku pre zákazníkov a 

https://www.tovarapredaj.sk/2020/04/14/tovarpredaj-3-4-2020-pecivo-vonia-v-case-krizy-viac/
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flexibilne reagovať počas dňa na ich požiadavky.  
 
Nároky zákazníkov stúpajú  
Spotrebitelia sa čoraz častejšie a intenzívnejšie zaoberajú, aké potraviny si kladú do košíkov. „V poslednej dobe sme svedkami 
toho, že si zákazníci oveľa viac všímajú to, čo nakupujú, preto si myslím, že časť zákazníkov odlišuje pečivo, ktoré bolo dopečené v 
obchode,“ tvrdí Vladislav Baričák a dodáva, že rastie aj počet zákazníkov, ktorí sú ochotní si priplatiť za prémiové pečivo. „Sú to 
zväčša výrobky s vyššou pridanou hodnotou, remeselným spracovaním, a teda ručne vyrábané pekárske výrobky. Stúpajúcim 
trendom pri jemnom pečive je použitie kvalitnej náplne s vysokým obsahom ovocia, ale aj samotnej náplne v mnohých výrobkoch,“ 
dopĺňa.  
Aj ďalšie smerovania ovplyvňujú segment pečiva. „Za aktuálne trendy považujeme rustikálne pečivo so znakmi až ručného 
spracovania. Obľúbenými sú preto nepravidelné tvary pri chlebíkoch, rustikálna kôrka pri bagetách a celkovo hutnejšia striedka,“ 
dopĺňa Ladislav Ambrovics. Nechýba ani trend zdravého životného štýlu, ktorý nahráva pekárenským výrobkom bez obsahu 
prídavných látok, so zníženým obsahom sacharidov, či zvýšeným podielom bielkovín. Dôležitú úlohu hrá aj kvások a výrobky z 
neho, vegánske i bio výrobky, ako aj bezlaktózové a bezlepkové pečivo. „Aktuálne sú veľmi žiadané chleby vyrobené z 
jednoduchých základných surovín – len múka, voda, soľ, s použitím kvásku a pripravené naozaj tradičnou technológiou, kde vieme 
zabezpečiť až trinásťhodinové dlhé zrenie cesta,“ prezrádza Vladislav Baričák.  
Aj keď je nákup pečiva a pekárenských výrobkov samozrejmosťou, aj tu výrobcovia odporúčajú podporu predaja. „Dôležité je 
samotné vystavenie pečiva, pretože je dokázané, že správne osvetlenie regálov s pekárskymi výrobkami ma veľký vplyv na 
predajnosť. V neposlednom rade veľmi preferujeme, keď s nami náš partner komunikuje ohľadne POS materiálov, teda letáčikov či 
wobblerov,“ uvádza Vladislav Baričák. Okrem úlohy predajcu pomôcť zákazníkovi pri orientácii k produktom vidí Ladislav Ambrovics 
priestor aj pri ich označovaní logom výrobcu. „Logo výrobcu je pre nás zárukou kvality, ktorú si získal na základe svojho 
zodpovedného prístupu k podnikaniu a k svojej profesii. V súčasnosti je viacero možností na promo od brandingu regálov, 
zvýraznení cenoviek, identifikácie výrobcu cez ekologický obal. Dôležité je, vyvarovať sa iba slovíčka, „nedá sa“,“ uzatvára. 
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DOPADY NÁKAZY Stačil jeden mesiac. A respiračné ochorenie COVID-19 zasiahlo do života každého. Nosenie rúška, časté 

umývanie a dezinfekcia rúk či minimalizovanie osobných kontaktov s príbuznými a priateľmi sa stalo každodennou rutinou. HN 
pripravili mimoriadnu šesťstranovú prílohu, v ktorej sa dozviete odpovede až na 70 otázok o koronavíruse, ktorý „nakazil“ všetky 
oblasti spoločnosti – od ekonomiky cez biznis, šport až po kultúru. A, bohužiaľ, priniesol aj desaťtisíce úmrtí.  
 
1. Čo je SARS-CoV-2 a čo COVID-19?  
 
SARS-CoV-2 je anglická skratka (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) pre označenie nového koronavírusu. Ide o 
nákazlivý typ vírusu, patrí do širokej skupiny koronavírusov. Po 229E, NL63, OC43, HKU1, MERSCoV a SARS-CoV je to siedmy 
koronavírus, ktorý útočí na ľudí. Ide o pozitívny jednoreťazcový RNA koronavírus.  
COVID-19 (z angl. COronaVIrus Disease) je označenie pre respiračné ochorenie, ktoré spôsobuje vírus SARS-CoV-2. To prvýkrát 
objavili koncom minulého roka v čínskom meste Wu-chan v provincii Chu-pej.  
 
2. Ako vznikol SARSCoV2? Vznikol prirodzene alebo laboratórne?  
 
Aj napriek konšpiračným teóriám, že vírus vznikol v laboratóriu, sa vedci zhodujú na tom, že nič nenasvedčuje tomu, že by to bolo 
tak. Podľa expertov je dielom evolúcie a pochádza z infikovaného zvieraťa. S veľkou pravdepodobnosťou ho na človeka preniesol 
netopier.  
Štúdia vedcov z USA, Austrálie a Veľkej Británie uverejnená v časopise Nature Medicine jasne ukázala, prečo nejde o umelo 
vytvorený vírus v laboratóriu. Genóm iného koronavírusu SARSCoV2 je z takmer 80 percent rovnaký ako ten pri SARS-CoV, pri 
vstupe do hostiteľskej bunky používajú aj rovnaký receptor ACE2. Z celých 96 percent je genetická informácia nového koronavírusu 
rovnaká s koronavírusom, ktorý môžeme nájsť u netopierov, ktorým však neškodí.  
Vírus izolovaný z netopierov sa však od koronavírusu spôsobujúceho chorobu COVID-19 líši v niekoľkých aminokyselinách. Tie 
možno nájsť v hrote, ktorý infikuje hostiteľskú bunku, a aminokyseliny sa ukázali ako kľúčové pre väzbu na ľudské bunky.  
Týchto šesť aminokyselín sa v piatich prípadoch tiež líši aj od aminokyselín SARS-CoV. Ukazuje sa, že nový koronavírus sa oveľa 
lepšie viaže na receptory ACE2, a to tak u ľudí, ako aj u mačiek, fretiek a ďalších druhov s podobnými receptormi.  
Počítačový rozbor ukazuje, že dôvod, prečo to tak je, je iný než predpokladané eventuálne modifikácie. Nejde totiž o optimalizáciu 
spôsobu viazania sa, aký môžeme vidieť napríklad v prípade SARS-CoV, ide o úplne nové a unikátne riešenie, aké nám často 
dokáže pripraviť len sama príroda.  
 
3. Prečo je v takej veľkej miere zasiahnuté Taliansko?  
 
Taliansko zasiahol koronavírus v čase vrcholiacej turistickej sezóny, keď tam ľudia z európskych krajín húfne chodili na lyžovačky. 
„Taliansko malo smolu, jednak, že bolo zimné obdobie, keď sa kvapôčkovým infekciám darí, a jednak sa na malej ploche 
nahromadilo veľké množstvo ľudí, takže epidémia tam má ideálne podmienky na šírenie,“ uviedol v rozhovore pre HNtelevíziu 
virológ Fedor Čiampor.  
 
4. Prečo je najvyššia úmrtnosť v Taliansku a Španielsku?  
 
Dôvodom mimoriadne vysokej úmrtnosti v Taliansku v porovnaní s ostatnými krajinami je to, že na ochorenie zomierajú najmä starší 
ľudia a ľudia so zdravotnými problémami, ktorí sú rizikovou skupinou.  
Obzvlášť postihnutý je sever krajiny, kde žije pomerne stará populácia.  
Podľa štúdie národného zdravotného úradu v krajine viac ako 99 percent úmrtí tvorili ľudia, ktorí trpeli na predchádzajúce zdravotné 
problémy, píše Bloomberg. Takmer polovica obetí mala najmenej tri choroby a asi štvrtina mala jednu alebo dve choroby. Väčšina 
obetí mala vysoký krvný tlak, niekoľkí cukrovku a ochorenie srdca. Podobná situácia je v Španielsku, väčšina úmrtí sa týka ľudí 
starších ako 80 rokov.  
 
5. Prečo je nižšia úmrtnosť v Južnej Kórei a v Nemecku?  
 
Zdá sa, že šírenie koronavírusu, a tým aj počet úmrtí v Južnej Kórei, pomáha zastaviť rozsiahle testovanie obyvateľov, tiež aktívne 
hľadanie potenciálnych nakazených aj s využitím ich osobných údajov, ako sú pohyb mobilných telefónov, platenie kreditnými 
kartami. Existujú aj počítačové aplikácie prístupné verejnosti, kde sú nazbierané dáta, takže sa ľudia môžu sami zamyslieť, či s 
nejakou infikovanou osobou neprišli do styku. A spolu s tým aj karanténa možných infikovaných, strážených pomocou techniky. V 
prípade Nemecka nižšiu úmrtnosť podľa odborníkov možno vysvetliť mladším vekom chorých alebo vysokou mierou testovania. 
Jedným z pravdepodobných vysvetlení rozdielov v úmrtnosti je podľa Marylyn Addoovej, vedúcej oddelenia infektológie hamburskej 
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univerzitnej nemocnice, fakt, že zatiaľ čo nemocnice v severnom Taliansku sú ochromené počtom nových pacientov, tie nemecké 
zatiaľ nemajú plne obsadenú kapacitu a mali viac času na prípravu lôžok, zásobovanie materiálom aj prerozdelenie personálu.  
Dôležitú úlohu zohrala aj skutočnosť, že Nemecko od začiatku epidémie testuje na koronavírus nielen už zjavne nakazených, ale aj 
ľudí s miernejšími príznakmi choroby COVID-19.  
 
6. Aký je rozdiel medzi SARS-CoV-2, MERS, SARS a španielskou chrípkou?  
 
Aj keď SARS-CoV, ktorý vypukol v roku 2003, a MERS, ktorý sa prvýkrát objavil v roku 2012, sú tiež koronavírusy s podobnými 
príznakmi a prenášané medzi zvieratami a ľuďmi, od SARSCoV2 sa odlišujú.  
„V prípade vírusu SARS je inkubačná lehota jeden, dva dni, podobne ako pri chrípke a víruse MERS, ale pri novom koronavíruse je 
inkubačná lehota až do dvoch týždňov,“ vysvetlil rozdiel medzi jednotlivými vírusmi virológ Fedor Čiampor. To znamená, že 
infikovaný človek roznáša infekciu, ale môže sa cítiť zdravý aj dva týždne. Podľa odborníka to zrejme súvisí s reprodukčným cyklom 
tohto vírusu. Španielska chrípka, ktorá v rokoch 1918 a 1919 zabila milióny ľudí na svete, sa od SARS-CoV-2 líši klinickým profilom, 
závažnosťou, biologickými príznakmi. Aj keď obe sú respiračné infekcie s bežnými príznakmi, ako sú nádcha a horúčka, patria do 
rôznych skupín vírusov. Rozdiel je aj v tom, kto sa nimi nakazil. Španielska chrípka bola pre starších ľudí menej smrteľná, 
pravdepodobne preto, že vypuknutie chrípky z 30.  
rokov 19. storočia poskytlo stále žijúcim starším ľuďom v roku 1918 určitú obmedzenú imunitu. Aj preto bola najsmrteľnejšia pre 
mladých dospelých, čo je zriedkavý jav, ktorý naďalej fascinuje epidemiológov. Ďalší zásadný rozdiel spočíva v úrovni znalostí o 
týchto dvoch chorobách. V čase španielskej chrípky ľudia nepoznali patogén chrípky a bez tohto vedomia nemohli vytvoriť vakcínu. 
Vedci neizolovali konkrétny vírusový kmeň, ktorý spôsobuje chrípku u ľudí, až do roku 1933. Vedecké poznatky sú dnes, 
samozrejme, oveľa pokročilejšie.  
Pokračovanie na strane 2 Dokoncenie zo strany 1  
 
7. Aká bola úmrtnosť pri týchto ochoreniach?  
 
Udáva sa, že na SARS zomrelo 774 ľudí a na MERS 858. Najčastejšie uvádzané štatistické údaje o úmrtiach na španielsku chrípku 
pochádzajú zo štúdie Nialla Johnsona a Juergena Muellera z roku 2002, v ktorej sa odhaduje počet obetí na 50 miliónov, ale 
varovali, že by to mohlo byť až sto miliónov. Novší dokument z roku 2018, ktorý vypracovali Pete Spreeuwenberg, Madelon 
Kroneman a John Paget, má oveľa nižší odhad 17,4 milióna. To by znamenalo mieru úmrtnosti 3,5 percenta, ale pri použití vyššieho 
počtu mŕtvych 50 miliónov úmrtnosť stúpne na 10 percent.  
 
8. Čo je všeobecne koronavírus?  
 
Koronavírusy sú čeľaď vírusov, patria do podradu Cornidovirineae. Ich veľkosť je okolo 120 nm, genóm obsahuje okolo 30-tisíc báz. 
Sú zoonotické, to znamená, že sú prenášané medzi zvieratami, najmä stavovcami a ľuďmi, a spôsobujú ochorenia s rôznou 
závažnosťou.  
Do roku 2002 prebiehali ochorenia ľudí ako nezávažné hnačkové alebo respiračné ochorenia s postihnutím horných dýchacích 
ciest. Vírusy sa vtedy obyčajne nedostali do dolných častí dýchacích ciest.  
 
9. Akým spôsobom sa prenáša?  
 
Vedci podľa doterajších analýz vírusu SARS-CoV-2 zistili, že hlavným spôsobom jeho prenosu je kvapôčková infekcia. Koronavírus 
sa prenáša drobnými kvapôčkami vo vzduchu z človeka na človeka. Infekcia sa najrýchlejšie šíri pri kašľaní, kýchaní, ale aj pri 
blízkej komunikácii či bozkávaní.  
Jeden infikovaný človek nakazí priemerne troch ľudí. Ak sa však nachádza v zatvorenej miestnosti, ako sú školská trieda či 
konferenčná miestnosť, jeden nakazený, infikovať môže aj desiatky ďalších. Teórie, že by sa prenášal ďalšími cestami, ako sú 
napríklad materské mlieko, spermie, slzy, pot, zvratky, stolica alebo moč, sa zatiaľ nepotvrdili.  
 
10. Aká je inkubačná lehota koronavírusu v porovnaní s inými ochoreniami?  
 
Aktuálne sa odhaduje, že inkubačná lehota nového koronavírusu sa pohybuje v rozmedzí od dvoch do 14 dní. Priemerne sa však 
prvé príznaky začnú objavovať už po piatich dňoch.  
V porovnaní so SARS je to však výrazne dlhší čas. Pri tomto ochorení bola inkubačná lehota od dvoch do siedmich dní. Ďalším 
dôležitým rozdielom je to, že SARS prenášali až tí ľudia, u ktorých sa prejavili príznaky, jeho šíreniu sa tak dalo oveľa efektívnejšie 
zabrániť. Úplne inak sa správa aj bežná chrípka, ktorej inkubačná lehota trvá jeden až štyri dni.  
 
11. Aké sú v skutočnosti bezpečné rozstupy medzi ľuďmi?  
 
Svetová zdravotnícka organizácia aj Úrad verejného zdravotníctva uvádzajú, že by sa mala dodržiavať minimálne metrová 
vzdialenosť. Nová slovenská vláda v rozšírených opatreniach uvádza, že v akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí hocikde, musia stáť 
ľudia minimálne dva metre od seba.  
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12. Aký je rozdiel medzi rúškami a respirátormi?  
 
Rúška majú zabrániť prieniku choroboplodných zárodkov zvnútra von. Ich účelom je ochrániť okolie, nie človeka, ktorý ich nosí. 
Naopak, respirátor chráni pred ohrozením zvonku. Človeka, ktorý ho používa, chráni pred prienikom vírusov z vonkajšieho 
prostredia, píše iDNES.cz.  
 
13. Ako dlho sú účinné papierové, bavlnené rúška a respirátory?  
 
To záleží na pokynoch výrobcu, koncentrácii infekčných látok v prostredí, teplote, vlhkosti vzduchu. Spravidla sa čas použitia rúšok 
a respirátorov uvádza od troch do ôsmich hodín. Papierové rúška sú na jednorazové použitie, pričom bavlnené môžete po ich 
vydezinfikovaní používať opakovane. Respirátory sú buď jednorazové, alebo s výmenným filtrom.  
 
14. Ako sa majú nosiť rúška?  
 
Jednorazové papierové rúško používajte podľa návodu výrobcu. Ak má dve farby, nosí sa modrou stranou von. Vonkajšia vrstva, 
ktorá často máva modrú či zelenú farbu, chráni pred prenikaním kvapalných a pevných látok zvonku. Vnútorná biela vrstva 
absorbuje vlhkosť, ktorú vydychujeme. Rúška by mali tesne priliehať k tvári, ohybný plastový prúžok pritlačte k nosu. Ak nosíte 
okuliare, vložte ho pod ne. Keď ho máte na tvári, snažte sa naň nesiahať, hromadia sa v ňom možné zdroje infekcie. Ak papierové 
alebo bavlnené rúško zvlhne, je potrebné ho vymeniť. Nenoste ho dlhšie ako osem hodín.  
Použité rúško treba dávať dole tak, aby ste sa nedotýkali jeho prednej časti, čiže ho stiahnete vzadu za gumičky alebo rozviažete 
šnúrky. Papierové rúško už viac nepoužívajte a vyhoďte ho. Potom si treba dôkladne umyť ruky teplou vodou a mydlom, prípadne 
dezinfekčným prostriedkom.  
 
15. Ako sa môžu dezinfikovať rúška?  
 
Bavlnené rúško po použití vyperte na 60 stupňov alebo ho vyvarte. V nádobe ho polhodinu prevárajte tak, ako sa kedysi vyvárali 
detské látkové plienky. Nestrkajte ho do mikrovlnnej rúry ani do rýchlovarnej kanvice. Po uschnutí ho prežehlite, odporúča 
iDNES.cz.  
 
16. Musia sa rúška nosiť povinne?  
 
Na Slovensku sa od 24. 3. zaviedlo povinné nosenie ochranných rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa. Rúško ste povinní nosiť mimo 
svojho domu či bytu. Hromadná doprava, ale aj obchodné domy, lekárne a zamestnávatelia už dlhšie vyžadujú zakrytú tvár aj bez 
tohto nariadenia. Minulý týždeň aj vláda v Česku rozhodla o celoplošnom zákaze vychádzania na verejnosť bez rúška alebo inej 
ochrany tváre. Oznámil to český premiér Andrej Babiš. Zakrytá tvár je samozrejmosť aj v ostatných krajinách Európy.  
 
17. Aký je rozdiel medzi respirátormi FFP2 a FFP3?  
 
Dôležitým údajom pri výbere správneho respirátora je jeho ochranná škála FFP, ktorá určuje ochranné schopnosti. Existujú tri 
stupne ochrany.  
FFP1 dokáže zachytiť približne 80 – 90 percent jemných prachových častíc a aerosólu na olejovom či vodnom základe, respirátory s 
týmto označením sú vhodné pri vŕtaní, rezaní alebo leštení. FFP2 zachytáva aj niektoré toxické látky s účinnosťou do 95 percent. 
FFP3 označuje respirátory najvyššej triedy, ktoré sa používajú aj v zdravotníctve či vo farmaceutickom priemysle. Na lepšiu ochranu 
je preto vhodné používať respirátory s ochranou FFP2 alebo FFP3.  
 
18. Ako si správne umývať ruky?  
 
Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a Úradu verejného zdravotníctva by malo trvať 40 až 60 sekúnd.  
Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte dostatočné množstvo mydla. Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte 
preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne. Trením čistite spojené prsty pravej 
ruky oproti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani. Následne očistite 
ľavý palec krúživým pohybom pravou rukou a opačne. Ľavú dlaň čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne. 
Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom.  
 
19. Pomáha vodka ako dezinfekcia?  
 
Áno, ale s jednou podmienkou. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že účinný je každý dezinfekčný prostriedok s obsahom 
alkoholu vyšším ako 60 percent. V našich obchodoch sa najčastejšie predáva vodka so 40-percentným obsahom alkoholu. No stále 
platí, že časté čistenie rúk je ten najúčinnejší spôsob, ako sa chrániť pred ochorením COVID-19.  
 
20. Je pravda, že sa koronavírus drží niekoľko hodín vo vzduchu?  
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Pokusy amerických virológov z Národného inštitútu zdravia a amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb prišli so 
zisteniami, že v aerosóloch vo vzduchu sa vírus udrží približne tri hodiny. To je podobný čas, ako to bolo v prípade SARSCoV1. Ako 
však upozornili autori štúdie, to neznamená, že vírus sa šíri aj vzduchom, za určitých podmienok však môže prežiť aj vo vzduchu, a 
teda byť zdrojom nákazy. Tomu však odporujú iné štúdie skúmajúce vzduch z nemocničných izieb, v ktorých prebývali nakazení 
koronavírusom. Žiadne aerosólne častice koronavírusu v ňom totiž nenašli.  
 
21. Koľko vydrží koronavírus na rôznych druhoch povrchov?  
 
Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vypracovalo štúdiu, podľa ktorej môže nový koronavírus SARS-CoV-2 prežiť na 
niektorých povrchoch aj niekoľko dní. Ide konkrétne o oceľ a umelú hmotu, kde vydrží až 72 hodín. Na lepenke a iných druhoch 
kartonáží sa vírus zase udrží 24 hodín, čo je výrazne viac ako vírus SARS-CoV-1, ktorý bol na týchto povrchoch odolný maximálne 
osem hodín.  
 
22. Čím a ako dezinfikovať povrchy?  
 
Povrchy, ktorých sa často dotýkate, by ste mali čistiť každý deň. To sú napríklad kľučky, stoly, stoličky, diaľkové ovládače, vypínače, 
klávesnice, toalety, umývadlá a mobilné telefóny.  
Pred dezinfekciou pomocou chemikálií na ničenie choroboplodných zárodkov treba povrchy najprv vyčistiť mydlom a vodou, 
uvádzajú odborníci. „Povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo 
alkoholu,“ odporúča Úrad verejného zdravotníctva.  
Na dezinfekciu povrchov je vhodný roztok s vyše 60- až 70-percentným obsahom alkoholu vo forme spreja alebo prostriedok na 
báze chlórnanu sodného (napríklad Savo). Nepoužívajte výrobky po dátume spotreby a riaďte sa pri ich používaní pokynmi na 
obale. Pri čistení mobilov by ste sa mali vyhýbať používaniu alkoholu, dezinfekčných prostriedko, čiastočne preto, že ich použitie 
môže poškodiť ochranný povlak na obrazovke telefónu. Namiesto toho vypnite. 23. Pomôže alkohol pri prevencii pred 
koronavírusom?  
 
Ešte v zárodkoch pandémie, keď sa v slovenských médiách len začínali objavovať správy o vyčíňaní koronavírusu v Číne a neskôr 
v Taliansku, sa na niektorých našich portáloch množili zaručené správy o liečebných účinkoch piva či vína. Konzumácia alkoholu v 
umiernenom množstve mala mať za účinok vyhubenie vírusu. Žiadne relevantné štúdie nepotvrdili, že by pitie alkoholu pomáhalo 
bojovať s koronavírusom. Práve naopak. U ľudí, ktorí pijú príliš veľa alkoholu, jeho nadmerná konzumácia oslabuje celkovú imunitu 
organizmu.  
 
24. Likviduje koronavírus slnko, respektíve vyššie teploty? Bude automaticky pri vyšších teplotách menej nakazených?  
 
Vedci upozorňujú, že tento vírus je ešte príliš nový na to, aby sa dalo jednoznačne povedať, ako sa bude správať v rozličných 
podmienkach. Nepomôže nám ani pohľad na to, ako sa správal SARS.  
Ako totiž vysvetlila BBC, tento koronavírus lekári dostali relatívne rýchlo pod kontrolu, vďaka čomu sa voľne šíril iba krátky čas, a tak 
sme nevideli, ako sa vyvíja pri rôznych teplotách. Dá sa však povedať, že koronavírusy ako také majú tendenciu k sezónnosti a darí 
sa im najmä v studenom a suchom prostredí.  
Profesor epidemiológie na Harvardovej univerzite Marc Lipstich však upozorňuje, že z tohto nemožno vytvárať závery o tom, ako sa 
bude nový koronavírus správať pri rôznych teplotách. „Sezónne vírusy, ktoré sa medzi ľuďmi šíria už dlho, akými sú koronavírusy 
spôsobujúce nachladnutie, sa správajú inak ako tie nové,“ vysvetlil. „V skratke, vírusy, ktoré tu už máme dlho, sú schopné prežiť iba 
pri tých najlepších podmienkach, čiže v zime,“ dodal. Preto si Lipstich myslí, že pri teplejšom počasí bude šírenie o trochu pomalšie, 
no keďže ľudstvo ešte nemá dostatočnú imunitu voči tomuto novému ochoreniu, spomalenie nebude dostatočné na to, aby nové 
ochorenie úplne zakapalo.  
Dokazujú to aj samotné dejiny. Pandémia španielskej chrípky vyvrcholila práve počas leta, chrípkové epidémie pritom zvyčajne 
bývajú počas zimy.  
 
25. Môžem ochorieť z potravín?  
 
Existuje iba málo štúdií o tom, ako sa nový koronavírus správa na rôznych povrchoch, a ešte menej o tom, ako je to pri potravinách.  
Štúdie skúmajúce podobné vírusy ukázali, že na povrchoch niektorých druhoch jedál vírusy hneď zahynú, ale na iných zase prežijú. 
V každom prípade sa odporúča dodržiavať v obchodoch s potravinami čo najprísnejšie hygienické predpisy.  
Zároveň platí, že pri vysokých teplotách, a teda pri varení vírus zomiera.  
 
26. Má význam nosenie rukavíc do potravín, keďže si tovar následne aj tak donesiem domov?  
 
Ak má zákazník v obchode svoje vlastné jednorazové rukavice, ktoré používa pri nákupe potravín, z hygienických dôvodov ich 
nesmie používať na výber voľne uloženého pečiva, chleba a pekárskych výrobkov. V tomto prípade je vždy potrebné použiť len 
rukavice poskytované predajcom, zdôrazňuje Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva.  
Podľa nej to, čo je dôležité, je dôkladne si umyť ruky hneď po návrate z obchodu. V domácnosti pri manipulácii s potravinami, 
napríklad pri rozbaľovaní potraviny, je potrebné dodržiavať základné pravidlá hygieny, udržiavať v čistote pracovné plochy, miesta, 
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náradia a stále si dôkladne umývať ruky, pripomína aj Štátna veterinárna a potravinová správa.  
„Nosiť do obchodu nielen rúška, ale aj rukavice má zmysel najmä pri výbere balených potravín, keďže môžu byť istý čas nositeľom 
vírusu,“ radí Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ako dodáva, „pri manipulácii s 
nebaleným pečivom odporúčame používať kliešte, ideálne sú však jednorazové rukavice poskytnuté priamo v obchode“.  
 
27. Prenáša sa koronavírus pohlavným stykom?  
 
Prenos pohlavným stykom ako takým nebol preukázaný, keďže však pri ňom dochádza k tesnej telesnej blízkosti, zvyšuje sa aj 
nebezpečenstvo prenosu kvapôčkami slín či hlienu a v prípade nákazy sa teda neodporúča. Nakazená osoba by mala prebývať 
počas choroby v izolácii a nedostávať sa do styku s inými ľuďmi.  
 
28. Existujú nejaké konkrétne lieky na prevenciu alebo liečbu nového ochorenia?  
 
Aktuálne schválený liek na COVID19 neexistuje. Koncom marca sa však tritisíc dobrovoľníkov zapojilo do celoeurópskeho 
testovania prípadných účinných liečiv. Ide o štyri prípravky.  
Konkrétne sa testuje Remdesivir, ktorý sa používal na liečbu eboly, Lopinavir-Ritonavir, známy ako liek proti HIV, 
hydroxychlorochín, používaný na liečbu malárie, a interferón-beta. Práve Remdesivir testujú aj v USA.  
Koncom marca sa rovnako objavila dobrá správa z Česka, kde pacient, ktorému ako jedinému v krajine bol podávaný práve 
Remdesivir, mohol byť odpojený od prístroja ECMO, ktorý zaisťuje mimotelové okysličovanie krvi. Jeho stav sa po podaní štvrtej 
dávky lieku zlepšil.  
 
29. Kedy bude vakcína proti COVID-19?  
 
Vývoj vakcíny je všeobecne náročný proces. Prvé odhady hovorili, že vakcína proti COVID-19 bude k dispozícii až budúci rok. Jej 
vývoj však aktuálne prebieha na celom svete. V polovici marca sa hovorilo o testovaní možnej vakcíny v Taliansku, ktorú vyvinula 
spoločnosť TAKIS.  
Fungovať má na báze fragmentu genetického materiálu vírusu.  
Na jej vývoji pracujú aj dve izraelské inštitúcie. Rovnako sa o to pokúšajú v USA. Spoločnosť Moderna z Bostonu mala pred časom 
dokončiť jej vývoj. V Seattli na severozápade USA dostal účastník klinických testov experimentálnu dávku.  
Samotné testy by sa mali skončiť v lete. Avšak, ako upozorňujú odborníci, plne overená vakcína z USA by mohla byť k dispozícií o 
rok až rok a pol.  
Kým sa totiž dostane k verejnosti, musí prejsť zložitým testovaním všetkých účinkov.  
 
30. Pomôžu pri ochorení antibiotiká?  
 
Nie, antibiotiká nefungujú proti vírusom, iba proti baktériám.  
 
31. Prečo sú najviac ohrození a majú najvyššie percento úmrtí starší ľudia?  
 
Dôvod je ten, že práve starší ľudia častejšie trpia na rôzne chronické choroby, cukrovku, vyšší krvný tlak či srdcovo-cievne alebo 
onkologické ochorenia. Ich imunita je vplyvom množstva chorôb značne oslabená a organizmus nedokáže s novým typom 
koronavírusu bojovať.  
Ukázalo sa napríklad, že vo väčšine prípadov úmrtí pacient trpel na ďalšiu vážnu chorobu a koronavírus jej priebeh urýchlil. Vyskytli 
sa aj také prípady, že zomrel dvadsiatnik, nakazený COVID-19, ktorý dlhodobo bojoval s leukémiou. Z tohto dôvodu je pomerne 
ťažké určiť, za ktoré úmrtie môže koronavírus a za ktoré pridružená choroba.  
 
32. Ohrozuje nový koronavírus len starších ľudí alebo aj mladších?  
 
Infikovaní môžu byť ľudia všetkých vekových kategórií. Starší ľudia a ľudia s už existujúcimi zdravotnými problémami, ako sú astma, 
cukrovka, srdcové choroby sú zraniteľnejšími. Časť nakazených je pritom bez príznakov.  
V talianskom mestečku Vó nechali otestovať na koronavírus všetkých 3 300 obyvateľov. Infikovaných bolo 66, pričom polovica z 
nich nemala žiadne príznaky. Vo všeobecnosti mladší a zdraví ľudia zvládajú chorobu lepšie a často má v ich prípade ľahší priebeh.  
 
33. Prečo je veľmi nízke percento ochorenia detí?  
 
Podľa vedcov zvládajú deti nákazu lepšie preto, že ich pľúca sú zdravšie a dokážu sa s vírusom viac popasovať. Pľúca, ktoré 
nemali zápal, sú oveľa menej pohostinné pre akýkoľvek vírus. Preto sú omnoho odolnejšie aj proti napadnutiu novým 
koronavírusom. Jedno z vysvetlení hovorí i o tom, že deti mávajú často nádchu, sú nachladnuté a soplia.  
Zjednodušene povedané – koronavírus cíti prirodzenú konkurenciu a dieťaťu sa vyhne. Zároveň je imunita dieťaťa vo všeobecnosti 
silnejšia, nie je oslabená dlhoročnými zdravotnými problémami a je schopnejšia a pripravenejšia účinnejšie bojovať s rôznymi 
infekciami. Taliansky národný inštitút zdravia ISS vydal pred časom správu, ktorá zhŕňa charakteristiky pacientov zabitých 
koronavírusom v krajine. Vypracovaná bola na základe údajov, ktoré boli aktuálne 17. marca 2020, a zobrazuje vekovú štruktúru 
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obetí či choroby, ktorými okrem COVID-19 trpeli.  
Štúdia pracuje so vzorkou 2 003 zosnulých, ich priemerný vek bol 80,5 roka. 30 percent z mŕtvych boli ženy. Tie zároveň boli staršie 
ako muži – priemerný vek žien bol 83,7, mužov 79,5 roka. Obetí koronavírusu do 50 rokov je v štúdii 17. Päť z nich malo menej ako 
40 a boli to všetko muži vo veku od 31 do 39 rokov s vážnymi chorobami (kardiovaskulárne, obličkové, psychiatrické patológie, 
cukrovka, obezita).  
Potvrdzuje sa tak zistenie zo skoršej čínskej štúdie, že riziko úmrtia na koronavírus rastie so zvyšujúcim sa vekom. Vypracovalo ju 
Čínske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb a zaoberala sa mierou úmrtnosti v jednotlivých vekových kategóriách. Takže 
nakaziť koronavírusom sa môže ktokoľvek, ale priebeh a rizikovosť ochorenia sú ovplyvnené vekom a pridruženými problémami.  
 
34. Ľudia s akými pridruženými ochoreniami sú najviac ohrození?  
 
Z analyzovaných prípadov v Číne vyplýva, že faktory, ktoré najviac zvyšujú riziko úmrtia na nový koronavírus, sú už existujúce 
problémy so srdcom a vysoký krvný tlak. Mnoho z ľudí, ktorí novému typu koronavírusu podľahli, sa už predtým liečilo na 
kardiovaskulárne ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia zistila veľmi vysokú smrtnosť práve pri tejto skupine pacientov – 
zomrelo až 13,2 percenta nakazených spomedzi ľudí, ktorí predtým prekonali infarkt, mozgovú príhodu či iné kardiovaskulárne 
ochorenie. U osôb s cukrovkou to bolo 9,2 percenta, u ľudí s vysokým krvným tlakom 8,4 percenta, osem percent u osôb s 
chronickými dýchacími problémami a 7,6 percenta u ľudí s onkologickými diagnózami.  
Pri všetkých týchto ochoreniach je výrazne znížená imunita organizmu, čo uľahčuje koronavírusu agresívne postupovať. Ohrození 
sú takisto ľudia, ktorí trpeli opakovaným zápalom pľúc.  
 
35. Ako sa chrániť v tehotenstve? A je COVID-19 nebezpečný pre tehotné ženy?  
 
U tehotných žien je vo všeobecnosti vyššie riziko, že dostanú zápal pľúc alebo v ich organizme dôjde k oslabeniu imunity. Preto 
odborníci upozorňujú, že ak by sa tehotná žena nakazila novým typom koronavírusu COVID-19, zvýšila by sa u nej hrozba 
závažnejších foriem respiračných ochorení. Avšak doteraz platí téza, že ochorenie má u nich miernejší priebeh ako u starších ľudí.  
Vedcom sú dnes k dispozícii konkrétne zdokumentované prípady z Číny, kde bolo ohnisko celosvetovej pandémie. Ženy v 
záverečnej fáze tehotenstva nakazené koronavírusom mali podľa lekárskych záznamov vysokú horúčku, kašeľ, malátnosť, bolesti v 
krku, zadúšanie a ďalšie menej závažné príznaky ochorenia.  
V každom prípade lekári tehotným ženám odporúčajú, aby sa striktne vyhýbali kontaktu s cudzími ľuďmi a v prípade oslabenej 
imunity či ďalších zdravotných problémov radšej zostali doma v karanténe. V každom prípade by tehotné ženy v súčasnosti mali byť 
pod prísnejším lekárskym dohľadom.  
 
36. Môže sa koronavírus preniesť z tehotnej ženy na plod, prípadne ho poškodiť?  
 
Zatiaľ nebolo potvrdené, že by sa COVID-19 prenášal placentou či materským mliekom na plod. Jeho prítomnosť sa nezistila ani v 
plodovej vode či v materskom mlieku. Vírus sa na dieťa nepreniesol ani vtedy, keď bolo ochorenie u matky závažnejšie. Avšak 
čínski vedci pred časom publikovali zistenia v JAMA Pediatrics s tým, že sledovali 33 tehotných žien v meste Wuchan. Traja 
novorodenci sa nakazili vírusom pri pôrode od matky. Vo všetkých troch prípadoch pritom išlo o pôrod cisárskym rezom.  
Pokračovanie na strane 4 Dokoncenie zo strany 3  
 
37. Môžu na koronavírus ochorieť aj zvieratá?  
 
Áno, môžu, avšak pravdepodobne len v prípade niektorých druhov, a jedine v takom prípade, ak sa nakazia od človeka. Zvieratá 
totiž nie sú nosičmi tohto vírusu, prenášať ho môžu iba ľudia. Zatiaľ sa nákaza potvrdila len pri dvoch psoch z Hongkongu, ktorých 
majitelia boli pozitívne testovaní na koronavírus. Podľa vedcov však neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa vírus mohol preniesť 
zo zvieraťa na človeka. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že dosiaľ nie je potvrdený prenos vírusu COVID-19 psom, 
mačkou alebo iným domácim zvieraťom.  
Psi vo svojom organizme síce môžu mať aj niekoľko typov koronavírusov, napríklad psí respiračný koronavírus známy pod 
označením CRCoV. Nový typ koronavírusu COVID-19 však pre zvieratá nepredstavuje žiadnu reálnu zdravotnú hrozbu. A hoci sa 
nový typ koronavírusu na človeka preniesol pravdepodobne zo zvieraťa, teraz sa šíri výhradne medzi ľuďmi.  
 
38. Aké sú testy na koronavírus? Aký je medzi nimi rozdiel?  
 
Testy sa podľa Juraja Kopáčka, vedeckého riaditeľa Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, dajú 
rozdeliť do troch skupín. Molekulárno-biologické techniky sú založené na detekcii vírusovej RNA (RT-PCR). Sú najcitlivejšie a 
zachytia vírus v tele pred prejavom príznakov ochorenia. Druhá skupina je založená na detekcii antigénov s využitím špecifických 
protilátok, ktoré sú namierené proti nim. Tieto testy môžu byť rýchlejšie, no citlivosť je menšia a fungujú až v štádiu klinických 
príznakov, keď je množstvo vírusu v tele vysoké. Treťou skupinou sú testy, ktoré stanovujú hladinu protilátok proti vírusu v krvi.  
Nevýhodou je, že ich tvorba nastupuje až niekoľko dní po infekcii a protilátky v tele pretrvávajú týždne až mesiace po odznení 
vírusu. Výsledky teda hovoria len o tom, že človek sa s vírusom stretol.  
 
39. Ktoré z dostupných testov používame my na Slovensku?  
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Podľa Juraja Kopáčka slovenský Úrad verejného zdravotníctva, ako aj pracovisko Slovenskej akadémie vied používajú test 
založený na RT-PCR, ktorý vyvinuli v špičkovom pracovisku vo Virologickom ústave Charité v Berlíne. Odporúča ho aj Svetová 
zdravotnícka organizácia.  
Vo svete sa široko používa. Jeho výhodou je, že je to „skladačka“. Jednotlivé komponenty testovacej súpravy je možné kombinovať 
od rôznych dodávateľov. Tento test sa vyznačuje vysokou mierou flexibility. Existujú však aj komerčné, ktoré sú rovnako spoľahlivé, 
no drahšie a viazané na jedného výrobcu.  
 
40. Testuje sa v zahraničí inak ako u nás?  
 
Metodika, ktorú používame pri testovaní nového koronavírusu na Slovensku, sa nelíši od tej, ktorá sa používa inde vo svete, 
upozorňuje Kopáček. Všade sa v princípe používajú spomínané tri skupiny testov. Sú založené na odlišných princípoch a ich 
použitie môže byť indikované pre inú skupinu pacientov – pre tých iba s miernymi príznakmi, klinicky chorých, respektíve pre 
pacientov už v rekonvalescencii.  
Ako dopĺňajú lekári z Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku, test RT-PCR sa používa na diagnostiku COVID-19 v ázijských 
krajinách, v USA a takmer v celej Európe. Odporúča ho aj Svetová zdravotnícka organizácia.  
Na Slovensku sa odoberajú vzorky najmä z dýchacích ciest (horných aj dolných) a z krvi.  
PCR test je možné urobiť aj zo vzoriek stolice, moču a sekrétu spojoviek. Kombinácia viacerých vzoriek zabezpečuje väčšiu 
presnosť diagnostiky a pomáha ďalšiemu výskumu vírusu.  
 
41. Ako testujú iné krajiny v porovnaní so Slovenskom? Napríklad, ako sa testuje v Českej republike?  
 
Podľa Jitky Nováčkovej z tlačového oddelenia Ministerstva zdravotníctva Českej republiky sa laboratórna diagnostika opiera výlučne 
o testy RT-PCR, teda o priamy dôkaz nukleovej kyseliny SARS-CoV-2. Sérologické testy majú iba podpornú úlohu.  
Z dôvodu imunologického okna, v čase od príznakov ochorenia po nástup protilátkovej odpovede, sa musia doplniť testami RT-
PCR, tak ako to odporúča Svetová zdravotnícka organizácia.  
Pod dohľadom ministerstva zdravotníctva sa do testovania zapája čoraz viac laboratórií.  
Musia však spĺňať náročné požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, pričom musia zabezpečiť aj dostatočné technické a personálne 
vybavenie. Fungujú tiež odberové miesta pre samoplatiteľov.  
 
42. Kto má na Slovensku pod palcom testovanie COVID-19?  
 
Úrad verejného zdravotníctva informuje, že vzorky pacientov s podozrením na ochorenie vyšetrujú okrem Národného referenčného 
centra pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave už aj niektoré jeho regionálne úrady (Banská Bystrica, Košice, 
Trenčín).  
K posilneniu kapacity sa pridal aj Virologický ústav Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Ober vzoriek by mal byť 
pritom zabezpečený pred každou nemocnicou, oznámil to v druhej polovici marca premiér Igor Matovič. Rovnako sa do testovania 
zapojili aj súkromné laboratóriá. Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva tak chcú lepšie zachytiť ohniská a 
eliminovať šírenie vírusu. Cielený stav je podľa premiéra otestovať tritisíc vzoriek denne. Doteraz najviac ľudí bolo otestovaných v 
piatok 8. apríla. Z celkového počtu 2042 malo 101 pozitívny nález.  
 
43. Ako vyzerá testovanie na nový koronavírus?  
 
Ako vysvetlil Kopáček, test RT-CRP má tri štádiá. Prvým je odber vzorky z hrdla či nosohltana. Toto je dôležitý krok. Musí ho urobiť 
odborne školený personál. Vzorka ide do laboratória, kde sa dôsledne zaeviduje a putuje na analýzu.  
Tá pozostáva z dvoch krokov.  
Prvým je izolácia vírusovej RNA zo vzorky, druhým príprava RT-PCR zmesí a následná analýza pomocou prístroja RT-PCR. Celá 
dĺžka procesu sa pohybuje rádovo v hodinách (tri až päť); závisí od množstva vzoriek a technologického vybavenia.  
Testy založené na báze detekcie vírusových antigénov sú rýchlejšie (do hodiny), ale ich citlivosť je výrazne nižšia.  
V praxi to znamená, že nemusia zachytiť všetkých infikovaných ľudí.  
 
44. Kto hradí testovanie a ďalšiu zdravotnú starostlivosť o pacienta s koronavírusom?  
 
Laboratórnu diagnostiku hradí Úrad verejného zdravotníctva.  
Odber a prevoz biologického materiálu a ďalšiu zdravotnú starostlivosť, ktorá je poskytnutá poistencovi v súlade s platnou 
legislatívou, hradí zdravotná poisťovňa priamo jej poskytovateľovi (napríklad všeobecný lekár, infektologické pracoviská či 
zdravotnícke zariadenia, kde je pacient hospitalizovaný), informovala Všeobecná zdravotná poisťovňa. Je však možnosť nechať sa 
otestovať v súkromných laboratóriách aj komerčne, vtedy si človek platí testovanie sám.  
 
45. Kde sa môžeme dozvedieť všetky aktuálne a podstatné informácie o koronavíruse?  
 
Aktuálne informácie sú dostupné na stránke www.virus-korona. sk. Web spustilo 16. marca Národné centrum zdravotníckych 
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informácií. Ako povedal Boris Chmel, hovorca Národného centra zdravotníckych informácií, okrem základných informácií o COVID-
19, preventívnych a protiepidemiologických opatreniach stránka ponúka praktický prehľad o nariadeniach štátu, inštitúcií či lekárov. 
Národné centrum zdravotníckych informácií rozšírilo aj služby infolinky 0800 221 234. S call centrom spolupracujú dobrovoľne 
desiatky študentov lekárskych fakúlt, ktorí zvládajú komunikáciu aj v anglickom jazyku.  
 
46. Ako presne funguje OČR po novom? Aké zmeny prijala vláda kvôli uzatvorenia škôlok a škôl pre koronavírus?  
 
Po novom budú môcť rodičia čerpať ošetrovné za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení. Teda nie iba 
za desať dní. Umožňuje to schválená novela zákona o sociálnom poistení.  
Okrem tejto zmeny umožňuje aj čerpanie nemocenského a pomoc zamestnávateľom, aby nemuseli prepúšťať. Novelou zákona 
rezort práce navrhol, aby sa v prípadoch karantény a izolácie nariadenej pre nákazu ochorením COVID-19 umožnil vznik nároku 
zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od prvého dňa péenky. Zároveň v čase krízy súvisiacej s novým 
koronavírusom bude v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo izolácia, určená výška nemocenského na 
úrovni 55 percent denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa péenky. Taktiež sa umožní z dôvodu karantény alebo izolácie 
predĺžiť vyplácanie ošetrovného na celé „kritické“ obdobie, ako aj na celé obdobie uzatvorenia zariadenia, a to v nasledujúcich 
prípadoch: ak pôjde o starostlivosť o dieťa do 11 rokov alebo do dovŕšenia 18 rokov, prípadne ak ide o dieťa s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom.  
Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa rozšíria možnosti čerpať ošetrovné pre člena rodiny aj na ďalšie prípady v 
dôsledku pandémie. Vyčlenilo sa totiž približne 300 až 400 miliónov eur mesačne na to, aby štát mohol pomôcť každému človeku, 
ktorý sa vinou koronavírusu ocitol doma.  
 
47. Kedy môže zamestnávateľ nechať doma zamestnanca aj so 60 percentami mzdy?  
 
Ak z vážnych prevádzkových dôvodov nemôže zamestnávateľ v určitom období prideľovať zamestnancom prácu, môže so 
zástupcami zamestnancov uzavrieť písomnú dohodu o vymedzení týchto dôvodov. Ako vysvetľuje advokát Lukáš Makara, na jej 
základe bude týmto zamestnancom patriť počas daného obdobia náhrada mzdy v dohodnutej sume, ale najmenej vo výške 60 
percent ich priemerného zárobku.  
Túto dohodu však zamestnávateľ nemôže uzavrieť priamo so zamestnancami a nemôže ju nahradiť ani svojím jednostranným 
rozhodnutím. Teda tí zamestnávatelia, ktorí na pracovisku zástupcov zamestnancov nemajú, spomínanú dohodu uzavrieť nemôžu a 
musia zamestnancom vyplácať náhradu mzdy vo výške ich priemerného zárobku.  
 
48. Kedy má zamestnanec nárok na gastrolístky?  
 
Mnohí zamestnanci naďalej chodia do práce alebo pracujú z domu. Advokát Lukáš Makara upozorňuje, že nárok na stravovacie 
poukážky má len ten, ktorý v rámci dňa vykonáva prácu dlhšie ako štyri hodiny.  
Podmienkou tiež je, že mu zamestnávateľ neposkytuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zariadení iného 
zamestnávateľa.  
Nárok sa teda viaže na výkon pracovnej činnosti, a preto ho podľa advokáta má aj ten zamestnanec, ktorý vykonáva svoju prácu z 
domu, teda v režime „home office“. „Nárok nemá jedine v prípade, keď prácu nevykonáva z dôvodu prekážky v práci. Napríklad, ak 
došlo k dočasnému zastaveniu výroby u zamestnávateľa,“ upozorňuje Makara. 49. Kedy sa deti vrátia do školy? Zrušia sa školské 
prázdniny?  
 
Školy ostanú zatvorené až do odvolania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva kvôli mimoriadnym opatreniam. Ako povedal 
nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, bude robiť všetko pre to, aby sa školský rok štandardne ukončil. 
Rovnako ubezpečil učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo sa nebude považovať za problém a presunie sa do ďalšieho ročníka.  
Stránka ministerstva školstva ďalej informuje, že prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude 
vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posunú sa aj termíny 
zápisov do základných škôl.  
 
50. Aké podniky už zatvorili na Slovensku pre koronavírus?  
 
K pozastaveniu výroby pristúpili všetky štyri automobilky – Volkswagen, PSA, Jaguar Landrover aj Kia spolu s dodávateľmi. Na 
situáciu s nákazou COVID-19 však najtvrdšie doplatia reštaurácie, kaviarne a služby, ktoré sú zatvorené pre nariadenia vlády.  
Celkovo je na Slovensku priamo ohrozených 15 660 firiem s ročným obratom 8,771 miliardy eur. Vzhľadom na výšku tržieb v 
jednotlivých sektoroch ekonomiky budú najväčšie škody evidovať firmy podnikajúce v doprave, cestovné kancelárie, hotely, 
pohostinstvá, ale aj herne či stávkové kancelárie. Takúto analýzu zverejnil FinStat. Aj v stavebníctve sú podľa Pavla Kováčika, 
prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, problémy s výpadkom pracovníkov. „Domáci cezpoľní pracovníci prišli o 
ubytovanie, lebo ubytovne sú zatvorené. Zahraniční pracovníci nedorazili pre zatvorené hranice. Domáci pracovníci sú v karanténe 
alebo majú OČR. Aj subdodávatelia prerušili práce z rovnakých dôvodov. Problémom je aj prerušenie výroby domácich dodávateľov 
a spomalený prísun materiálov zo zahraničia pre reštriktívne opatrenia na hraniciach.“ Podľa Kováčika niektorí investori sami 
zastavili výstavbu. Iní, naopak, trvajú na dodržaní termínov a postupe výstavby. „Nakoniec – niektorí súkromní investori už začali 
prehodnocovať investície, zvažujú odklad či zrušenie. To všetko vedie k tomu, že v stavebníctve sa až na niektoré výnimky 
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nepracuje.“  
 
51. Aké dosahy na ekonomiku Slovenska bude mať zatvorenie firiem?  
 
Zatvorenie firiem pre hrozbu nákazy je ručnou brzdou našej ekonomiky. Spolu s týmto krokom sa totiž spúšťa obrovský kolotoč, na 
konci ktorého sa môžu ocitnúť v existenčných problémoch samotné firmy a ich zamestnanci. V prípade čierneho scenára NBS 
hovorí o strate 130-tisíc zamestnaneckých pozícii. Na Slovensku budú jedným z najhoršie postihnutých sektorov služby. „Ide o 
stredné, malé podniky a aj o živnostníkov pôsobiacich v množstve odvetví.  
Hovoríme o stavbároch, kaderníctvach, obchodných prevádzkach v centrách, o remeselníkoch a tak ďalej,“ uviedol pre HN šéf 
Asociácie malých a stredných podnikateľov Vladimír Sirotka.  
 
52. Aké sú scenáre pre recesiu na Slovensku?  
 
Podľa odhadu Národnej banky Slovenska, do ktorého nezahrnula opatrenia vlád a centrálnych bánk na zmiernenie krízy, by 
ekonomika mala padnúť v najhoršom prípade až o 10 percent. Všetko závisí od toho, kedy pandémia odznie.  
Najpravdepodobnejší sa momentálne javí pokles HDP o 4,5 percenta. „Sú to všetko veľmi škaredé čísla. Vidíme však svetlo na 
konci tunela. Slovenská ekonomika to zvládne napriek modrinám a škrabancom. Dôležité je, že toto krízové obdobie je dočasné, a 
tak ako razantne prišlo, také rázne by malo byť aj naše zotavenie,“ uviedol guvernér NBS Peter Kažimír.  
 
53. Aký bude deficit Slovenska?  
 
Hrozí, že deficit sa zvýši až na šesť percent HDP, čo zodpovedá 5,2 miliardy eur. Najoptimistickejšia prognóza hovorí o dvoch 
percentách ročného výkonu ekonomiky. Vyčíslila to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá bude tento odhad priebežne 
aktualizovať. Rada uvádza, že celkové dôsledky krízy budú závisieť od veľkosti šoku, ktorý utrpí slovenská ekonomika, a od toho, 
ako dlho budú trvať prísne opatrenia nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Nová vláda tak bude musieť zakročiť, nielen aby 
zastavila nákazu a reštartovala ekonomiku, ale aj aby vyrovnala hospodárenie štátu.  
 
54. Ktoré sektory ekonomiky sú najohrozenejšie?  
 
V neistých časoch sú ľudia obozretnejší a prísnejšie strážia svoje financie. Drahšie nákupy, napríklad domácich spotrebičov alebo 
auta radšej odložia na neskôr. Keď sa časy zlepšia, tak si tieto tovary doprajú.  
To však neplatí pre služby. Nikto nepôjde do reštaurácie alebo ku kaderníkovi päťkrát za deň len preto, že počas pandémie tieto 
možnosti nevyužíval. Preto to najviac pocíti sektor služieb na čele s turizmom, dopravou, zábavou a podobne. „Tržby, ktoré sa 
nezrealizujú v službách, sú v zásade stratené naveky,“ poznamenal analytik Tatra banky Tibor Lörincz. Do kritickej situácie sa 
dostanú aj živnostníci, malé a stredné firmy, ktoré nemajú vytvorenú finančnú rezervu na horšie časy. Preto mnoho krajín smeruje 
pomoc práve k nim.  
 
55. Aké opatrenia prijala v súvislosti s koronavírusom ECB a aké Európska komisia?  
 
Európska centrálna banka počas pravidelného zasadnutia 12.  
marca oznámila nákup dlhopisov v objeme 120 miliárd eur, upravila podmienky pôžičiek, neznížila však depozitnú sadzbu, ktorú 
ponechala na úrovni –0,50 percenta.  
Akciovým a dlhopisovým trhom to však nepomohlo, a tak šéfka banky Christine Lagardová oznámila nákup štátnych aj korporátnych 
dlhopisov v objeme 750 miliárd eur.  
Vďaka tomu majú poklesnúť jednotlivým štátom náklady na obsluhu dlhu, rovnako môže ECB vykupovať aj dlhopisy korporácií. 
Niekoľko dní po tomto oznámení však vrchný limit zrušila úplne a bondy tak môže vykupovať bez obmedzení. Európska komisia 
zase v boji proti šíreniu vírusu rozhodla o zatvorení vonkajšej hranice Európskej únie a chce vytvoriť investičný fond vo výške 37 
miliárd eur. Prostriedky z neho poputujú do zdravotníckych systémov jednotlivých krajín, k malým a stredným podnikom či na 
podporu trhu práce.  
 
56. Čo znamená, že sa uvoľnili pravidlá stability a rastu?  
 
Európska komisia navrhla aktiváciu klauzuly na pozastavenie platnosti rozpočtových pravidiel. Členské štáty tak nebudú musieť pri 
boji s koronavírusom plniť fiškálne ciele. Pakt stability a rastu zaväzuje členské krajiny udržiavať štátny dlh pod hranicou 60 percent 
HDP alebo ho znižovať. Rozpočtové deficity zároveň nesmú prekročiť tri percentá ročného HDP. Fiškálne pravidlá povoľujú 
aktiváciu klauzuly v časoch zhoršenej hospodárskej situácie na úrovni Únie alebo eurozóny. Kríza spôsobená šírením ochorenia 
COVID-19 podľa eurokomisie aj členských štátov túto podmienku spĺňa. V praxi to bude znamenať, že prostriedky vynaložené na 
boj proti koronavírusu sa nebudú započítavať do štrukturálneho deficitu a nebudú „nafukovať“ verejný dlh.  
 
57. Oznámili nejaké firmy už definitívny koniec? Kam sa môže dostať nezamestnanosť Slovenska?  
 
Najprísnejšie opatrenia vlády, ktoré zavreli väčšinu prevádzok, platia od 16. marca tohto roka. Niektoré podniky na ne však 



115/259 

zareagovali okamžite. A to prepúšťaním. Zamestnancov ubudlo napríklad v hoteloch a reštauráciách. Tie svorne žiadali o pomoc 
vládu. „Pri aktuálnej situácii nedokážeme prežiť s počtom zamestnancov, ktorých máme,“ uviedol Andrej Čechuty, riaditeľ košického 
Hotela Maraton.  
Národná banka Slovenska prišla s dramatickým odhadom. Podľa najhoršieho scenára by zamestnanosť v našej krajine poklesla o 
viac ako tri percentá.  
Horšie sme na tom boli len počas finančnej krízy v roku 2009, keď sme stratili vyše päť percent pracovných miest. Rovnako však 
situácia zasiahla aj veľkých zamestnávateľov. Prepustenie viac ako 900 zamestnancov z celkového počtu 1 170 oznámila 
spoločnosť DECODOM. Hromadné prepúšťanie oznámila aj spoločnosť Podpolianske strojárne PPS Group v Detve. Ozývajú sa aj 
ďalší.  
 
58. Čo môžu robiť firmy/ ľudia, ktorí nezvládajú platiť úvery? Budú automaticky v registri neplatičov?  
 
Odklad splátok úverov má byť pre občanov a malé firmy na deväť mesiacov. Občania môžu požiadať banky o odklad na toto 
obdobie. Žiadosti sa budú vybavovať elektronicky.  
„Ľudia sa nestanú neplatičmi. Nebudú mať záznam v registri dlžníkov,“ povedal Heger. O takzvané splátkové moratórium budú môcť 
požiadať aj samostatne zárobkovo činné osoby a malé a stredné firmy, ak nemali záznam ako neplatiči v posledných 30 dňoch. 
Splátky, ktoré mali prebehnúť počas deväťmesačného moratória, si budú môcť spotrebitelia presunúť na záver splátkového 
kalendára.  
Ak by sa mal napríklad úver končiť v roku 2025, deväť mesačných splátok bude splatných až vtedy. Ak by sa spotrebiteľ rozhodol 
dodržať konečný termín, môže si splátky zvýšiť tak, aby bol termín zachovaný. Možná je aj kombinácia týchto dvoch spôsobov. 
Banky budú klientom ponúkať návrhy a klienti si ich budú môcť upraviť podľa potreby. Úroky sa budú účtovať aj počas odkladu 
splátok vo výške, v akej boli dohodnuté pri podpisovaní zmluvy. Pri lízingoch je odklad tri mesiace a následne o ďalšie tri, takže 
dokopy o pol roka.  
Pokračovanie na strane 6 Dokoncenie zo strany 5  
 
59. Aké dosahy bude mať koronavírus na trh nehnuteľností? Oplatí sa teraz predávať/kupovať nehnuteľnosť?  
 
Vírus spôsobil ochladenie na realitnom trhu. Makléri hlásia výrazné zníženie záujmu o kúpu nehnuteľností. Ľudia momentálne 
odkladajú dôležité rozhodnutia na neskôr a v neistých časoch sa nechcú zadlžovať. Experti sa však zhodujú, že ani pokles dopytu 
nemusí v najbližších týždňoch spôsobiť výrazné zníženie cien. K zlacňovaniu by mohlo dôjsť, ak by pandémia trvala dlhšie obdobie.  
Ak by však došlo k rastu nezamestnanosti a znižovaniu kúpyschopnosti, ceny by klesali.  
Zatiaľ však ani developeri nemajú dôvod pristúpiť k cenovým výpredajom. „Radšej situáciu prečkajú, keďže vedia, že majú v rukách 
nedostatkový statok,“ povedal analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.  
 
60. Čo hrozí svetovej ekonomike?  
 
Pred vypuknutím pandémie bolo svetové hospodárstvo v dobrom stave. Globálny rast sa držal okolo troch percent ročne. Je jasné, 
že toto tempo sa v tomto roku udržať nepodarí. Mnoho krajín sa prepadne do hospodárskej recesie. Banka Goldman Sachs 
napríklad očakáva, že rast USA spadne v druhom štvrťroku medzikvartálne o celých 30 percent. Z USA sa stalo nové epicentrum 
nákazy, takže dosahy na ekonomiku sú ešte otázne.  
Čína sa už z najhoršieho otriasla a ak by sa to podarilo aj ostatným krajinám, hospodársky útlm by nemusel byť až taký drastický. 
Recesii, rastu miery nezamestnanosti a zadlženia v pomere k HDP sa však zrejme žiadny štát nevyhne. Jedným z mála pozitív 
bude pokles cien ropy, a tým aj lacnejšie tankovanie na pumpách.  
 
61. Ako pomáhajú podnikateľom európske krajiny?  
 
Nemecká vláda vyčlení na financovanie sociálnych výdavkov a na pomoc živnostníkom 156 miliárd eur. Ďalších 822 miliárd eur sa 
uvoľnilo v rámci Fondu hospodárskej stabilizácie a verejnej rozvojovej banky KfW pre malé a stredné podniky. Viedeň určila 38 
miliárd eur. Štyri miliardy majú vyriešiť problémy v zdravotníctve, financovanie strát podnikateľov, rodín a mikropodnikov. Ďalších 17 
miliárd je určených pre exportné firmy, sedem miliárd na úverové záruky a 10 miliárd na odklad daní.  
Madrid pripravil záchranu vo výške 25 miliónov eur. Najzraniteľnejší sektor – zdravotníctvo, dostane 3,8 miliardy eur. Zvyšok by mal 
poputovať na podporu zamestnancov v karanténe, ale tiež malým a stredným podnikateľom.  
Česká vláda oznámila, že na mzdy zamestnancov, ktorí sú v karanténe, ale aj pre tých, ktorí pre vírus vôbec nepracujú, určí sto 
miliárd korún, čo je asi 3,7 miliardy eur. Okrem toho prisľúbila 900 miliárd korún, teda viac ako 33 miliárd eur.  
Varšava plánuje investovať do zdravotníctva 14,5 miliardy eur. Do sumy sa započítava dotácia na mzdy pre zamestnancov a 
malých podnikateľov, ale tiež príspevky pre rodičov z dôvodu zatvorenia škôl. Ďalších 16,5 miliardy eur by mali tvoriť úvery pre 
podnikateľov.  
V Maďarsku budú stimuly do zdravotníctva predstavovať 70 miliónov eur. Už predtým vláda zaviedla opatrenia, ktorými sa snaží 
zmierniť daňové zaťaženie.  
V krajine sa budú rušiť sociálne odvody v najviac postihnutých oblastiach, malé a stredné podniky zaplatia dane až po kríze.  
Vláda v Ríme prijala balík vo výške 25 miliárd eur. Časť z objemu poputuje do zdravotníctva, ale tiež na opatrenia, ktoré majú 
zachovať pracovné miesta a ochrániť podnikateľov. Až 350 miliárd eur, čo je pätina z výkonu ekonomiky, bude určených na úvery.  
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62. Koľko zatiaľ vyčlenila na pomoc slovenská vláda?  
 
Miliardu eur mesačne na podporu menších podnikateľov, ďalších 500 miliónov má ísť na bankové záruky pre podnikateľov.  
Doteraz absentuje cielená pomoc pre veľké fabriky.  
 
63. Aké predajne môžu byť aktuálne otvorené?  
 
Predajne potravín, drogérie a lekárne, trafiky, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, prevádzky verejného 
stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a lízingových služieb, 
prevádzky telekomunikačných operátorov, prevádzky internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb, práčovne a čistiarne 
odevov, čerpacie stanice, pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória, autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby, služby 
STK a EK, servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky, taxislužby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru, advokáti, notári, súdni 
exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia, prevádzky 
kľúčových služieb, zberné dvory, predajne metrového textilu a galantérie, predajne a servisy bicyklov, prevádzky záhradníctva a 
záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje dvetisíc štvorcových metrov, prevádzky stavebnín, 
inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, predajne farieb, lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky 
nepresahuje dvetisíc štvorcových metrov.  
 
64. Aké pravidlá platia pre predajne?  
 
Mimo veterinárov a lekární budú všetky predajne v nedeľu zatvorené. Rovnako sa zaviedol limit na počet zákazníkov v predajni. Na 
25 štvorcových metrov predajnej plochy môže byť len jeden zákazník. Prevádzky musia zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo 
jednorazové rukavice pri vstupe. V radoch pri pokladniciach musí byť zabezpečený odstup 25 metrov.  
 
65. Aké sú ďalšie opatrenia, ktoré má realizovať vláda a samosprávy?  
 
V parlamente prešiel zákon o lokalizačných službách, v rámci ktorého bude môcť štát lokalizovať nakazených koronavírusom aj 
tých, ktorí sa s danou osobou stretli. Samosprávy zas musia zriadiť telefónne linky na donášku jedla či inej pomoci pre starších a 
tých, ktorí nemôžu chodiť von.  
 
66. Aké opatrenia slovenská vláda prijala pre podnikateľov, ktorí musia mať povinne zatvorené prevádzky?  
 
Štát preplatí 80 percent platu zamestnancov v povinne uzavretých firmách. Ide o zamestnávateľov a SZČO, ktorí museli prerušiť či 
obmedziť prevádzku, ktorí prerušili alebo obmedzili prevádzku na ochranu zdravia zamestnancov, pre výpadky odbytu, zákaziek, 
subdodávok či nedostatok zamestnancov pre karanténu.  
Príspevok ide na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, časti celkovej ceny 
práce zamestnanca, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu aspoň na jeden týždenný pracovný čas, a tiež na úhradu minimálnych 
odvodov SZČO.  
Tento príspevok sa poskytne každý mesiac počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu či výnimočnej situácie. Príspevky pre 
živnostníkov a zamestnancov budú podľa konkrétnej miery poklesu tržieb danej firmy. Okrem toho ministerstvo hospodárstva 
avizovalo aj preplácanie časti nájmu pre prevádzky, ktoré musia byť povinne zatvorené.  
 
67. Ako sa budú odkladať odvody?  
 
Vláda umožní odklad platby odvodov za zamestnávateľa, ak mu klesnú tržby o viac ako 40 percent. Takže s tým, že by sa podniky 
odbremenili o odvody, sa nepočíta. V schválenej novele zákona sa odložili odvody, ktoré platí zamestnávateľ sám, nie tie, ktoré platí 
za zamestnanca za mesiac marec s tým, že vláda môže predĺžiť odklad aj na iné mesiace ako len marec.  
 
68. Odklad preddavkov a zápočet strát  
 
Odklad platenia preddavkov dane z príjmu sa od apríla 2020 umožní všetkým podnikateľom, ktorým v danom mesiaci klesnú tržby, 
príjem či obrat o vyše 40 percent oproti rovnakému mesiacu 2019. Súčasne musia poslať o tom Finančnej správe čestné 
vyhlásenie.  
Podnikateľom sa umožní aj započítať si dosiaľ neuplatnené straty od roku 2014. Môžu to urobiť aj tí, ktorí podali priznanie kvôli 
hospodárskemu roku napríklad už v januári – vo februári 2020 si môžu dodatočným priznaním túto stratu douplatňovať.  
 
69. Ako bude vyzerať odklad úverov pre domácnosti a firmy?  
 
Odklad splátok úverov má byť pre občanov a malé firmy na deväť mesiacov. Občania môžu požiadať banky o odklad na toto 
obdobie. Žiadosti sa budú vybavovať elektronicky. „Ľudia sa nestanú neplatičmi. Nebudú mať záznam v registri dlžníkov," povedal 
Heger.  
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O takzvané splátkové moratórium budú môcť požiadať aj samostatne zárobkovo činné osoby a malé a stredné firmy, ak nemali 
záznam ako neplatiči v posledných 30 dňoch.  
Splátky, ktoré mali prebehnúť počas deväťmesačného moratória, si budú môcť spotrebitelia presunúť na záver splátkového 
kalendára.  
Ak by mal napríklad úver končiť v roku 2025, deväť mesačných splátok bude splatných až vtedy. Ak by sa spotrebiteľ rozhodol 
dodržať konečný termín, môže si splátky zvýšiť tak, aby bol termín zachovaný. Možná je aj kombinácia týchto dvoch spôsobov. 
Banky budú klientom ponúkať návrhy a klienti si ich budú môcť upraviť podľa potreby.  
Úroky sa budú účtovať aj počas odkladu splátok vo výške, v akej boli dohodnuté pri podpisovaní zmluvy. Pri lízingových zmluvách je 
odklad tri mesiace a následne o ďalšie tri mesiace, takže dokopy o pol roka. Vláda a banky sa ďalej dohodli na zvýšení limitu na 
bezkontaktné platby zo súčasných 20 na 50 eur.  
 
70. Aká bude pomoc pre veľké firmy a kedy sa začne otvárať ekonomika?  
 
Slovenská vláda sľúbila, že začne pomáhať aj veľkým zamestnávateľom, pričom na výber dostanú z dvoch možností. Využiť 
schému pre menšie firmy, teda preplácanie časti nákladov na zamestnanca pri istom poklese tržieb, bez 200-tisícového limitu alebo 
kurzarbeit. Pri druhej možnosti, ktorú označujú veľké firmy za najdôležitejšiu sa čaká, aký pomer bude zvolený. Zamestnávatelia 
navrhovali 60 - 20 -20. Teda že zamestnanec, ktorý bude musieť zostať doma dostane zrážku zo mzdy 20 percent. Na zvyšný plat 
mu prispeje 60 percent štát, pätinu firma. Dôležité však bude aj to, kedy a v akom tempe sa začne otvárať ekonomika. Ktoré 
obchody sa budú môcť opätovne otvoriť a za akých podmienok budú fungovať informoval v priebehu včerajšieho dňa premiér Igor 
Matovič po uzávierke tejto prílohy HN.  
Prílohu pripravili: Sandra Sokologorská, Barbara  
Strempeková, Peter Madro, Katarína Runnová, Juraj Pivarči, Nina Jánešíková, Róbert Turza, Miroslav Vajs, Vivien Cosculluela,  
Kristína Votrubová, Pavel Novotný, Tatjana Rundesová, Helena Kokolová, Jana Veghová, Lucia Páchniková, Juraj Medvec.  
 
Keby bol vírus umelo vytvorený, išlo by pravdepodobne o genetické vylepšenie jedného z ďalších už známych koronavírusov.  
 
FAKTY O VÍRUSE 99 PERCENT úmrtí tvorili ľudia, ktorí trpeli na predchádzajúce zdravotné problémy. Tvrdí to štúdia národného 
zdravotného úradu v Taliansku. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že účinnou dezinfekciou je každý prostriedok s obsahom 
alkoholu vyšším ako 60 percent.  
 
FAKTY O VÍRUSE 60 STUPŇOV celzia treba použiť pri praní aby bol vírus zničený 72 HODÍN až toľko vydrží nový patogén na 
umelohmotnom alebo kovovom povrchu FAKTY O VÍRUSE 3 -TISÍC dobrovoľníkov sa zapojilo v Európe do liečiv proti nákaze. 12 
MESIACOV je najskorší termín, kedy by mohla byť k dispozícii plne overená vakcína proti COVID-19.  
 
Sezónne vírusy, ktoré sa medzi ľuďmi šíria dlho, sa správajú inak, ako tie nové. Marc Lipstich, profesor epidemológie na 
Harvardovej univerzite Rodičia budú môcť po novom čerpať ošetrovné za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských 
zariadení.  
 
FAKTY O VÍRUSE 3 HODINY trvá v najrýchlejšom prípade testovanie pomocou prístroja RTPCR. 55 PERCENT denného 
vymeriavacieho základu má už od prvého dňa péenky poistenec, ktorému je nariadená karanténa. FAKTY O VÍRUSE 15 -TISÍC 
firiem na Slovensku je priamo ohrozených kvôli aktuálnej situácii. 130 -TISÍC pracovných miest stratia firmy podľa Národnej banky v 
prípade čierneho scenára.  
 
Toto krízové obdobie je dočasné, a tak ako razantne prišlo, také rázne by malo byť aj naše zotavenie. Peter Kažimír, guvernér NBS 
Odklad splátok úverov má byť pre občanov a malé firmy na deväť mesiacov. O odklad môžu žiadať elektronicky.  
 
FAKTY O VÍRUSE 25 METROV štvorcových je rozmer plochy, na ktorej môže byť v predajňach len jeden zákazník. 80 PERCENT 
platu štát preplatí zamestnancom v povinne uzavretých firmách. 
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Špeciál o ochorení COVID 19: Šíri sa koronavírus vzduchom? 
Pomáha pitie alkoholu? 70 otázok a odpovedí  
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red  

Hospodárske noviny pripravili odpovede na najdôležitejšie otázky týkajúce sa ochorenia COVID 19.  
 
1. Čo je SARS-COV-2 a čo COVID 19?  
SARS-COV-2 je anglická skratka (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) pre označenie nového koronavírusu. Ide o 
nákazlivý typ vírusu, patrí do širokej skupiny koronavírusov. Po 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV a SARS-CoV je to siedmy 
koronarovírus, ktorý útočí na ľudí. Ide o pozitívny jednoreťazcový RNA koronavírus.  
 
COVID-19 (z angl. COronaVIrus Disease) je označenie pre respiračné ochorenie, ktoré spôsobuje vírus SARS-COV-2. To prvýkrát 
objavili koncom minulého roka v čínskom meste Wu-chan v provincii Chu-pej.  
 
2. Ako vznikol SARS-COV-2? Vznikol prirodzene alebo laboratórne?  
Aj napriek konšpiračným teóriám, že vírus vznikol v laboratóriu, sa vedci zhodujú na tom, že nič nenasvedčuje tomu, že by tomu 
bolo tak. Podľa expertov je dielom evolúcie a pochádza z infikovaného zvieraťa. S veľkou pravdepodobnosťou ho na človeka 
preniesol netopier.  
 
Štúdia vedcov z USA, Austrálie a Veľkej Británie uverejnená v časopise Nature Medicine jasne ukázala, prečo nejde o umelo 
vytvorený vírus v laboratóriu. Genóm iného koronavírusu SARS-CoV-2 je z takmer 80 percent rovnaký ako ten u SARS-CoV, pri 
vstupe do hostiteľskej bunky používajú aj rovnaký receptor ACE2. Z celých 96 percent je genetická informácia nového koronavírusu 
rovnaká s koronavírusom, ktorý môžeme nájsť u netopierov, ktorým však neškodí.  
Vírus izolovaný z netopierov sa však od koronavírusu spôsobujúceho chorobu COVID-19 líši v niekoľkých aminokyselinách. Tie 
možno nájsť v hrote, ktorý infikuje hostiteľskú bunku a aminokyseliny sa ukázali ako kľúčové pre väzbu na ľudské bunky. Týchto 
šesť aminokyselín sa v piatich prípadoch tiež líši aj od aminokyselín SARS-CoV. Ukazuje sa, že nový koronavírus sa oveľa lepšie 
viaže na receptory ACE2, a to ako u ľudí, tak aj u mačiek, fretiek a ďalších druhov s podobnými receptormi.  
 
Počítačový rozbor ukazuje, že dôvod, prečo tomu tak je, je iný než predpokladané eventuálne modifikácie. Nejde totiž o 
optimalizáciu spôsobu viazania sa, aký môžeme vidieť napríklad u SARS-CoV, ide o úplne nové a unikátne riešenie, aké nám často 
dokáže pripraviť len sama príroda.  
 
Navyše, keby bol vírus umelo vytvorený, išlo by pravdepodobne o genetické vylepšenie jedného z ďalších už známych 
koronavírusov. Avšak dáta z genetickej informácie SARS-CoV-2 nezvratne ukazujú, že nový koronavírus nie je odvodený zo 
žiadneho už evidovaného koronavírusu, uvádzajú Lidovky.cz.  
3. Prečo je v takej veľkej miere zasiahnuté Taliansko?  
Taliansko zasiahol koronavírus v čase vrcholiacej turistickej sezóny, keď tam ľudia z európskych krajín húfne chodili na lyžovačky. 
„Taliansko malo smolu, jednak, že je zimné obdobie, kedy sa kvapôčkovým infekciám darí a jednak sa na malej ploche nahromadilo 
veľké množstvo ľudí, takže epidémia tam má ideálne podmienky pre šírenie,“  
 
uviedol v rozhovore pre HN Televíziu virológ Fedor Čiampor.  
4. Prečo je najvyššia úmrtnosť v Taliansku a Španielsku?  
Dôvodom mimoriadne vysokej úmrtnosti v Taliansku v porovnaní s ostatnými krajinami je to, že na ochorenie zomierajú najmä starší 
ľudia a ľudia so zdravotnými problémami, ktorí sú rizikovou skupinou. Obzvlášť postihnutý je sever krajiny, kde žije pomerné stará 
populácia.  
 
Podľa štúdie národného zdravotného úradu v krajine viac ako 99 percent úmrtí tvorili ľudia, ktorí trpeli predchádzajúcimi zdravotnými 
problémami, píše Bloomberg. Takmer polovica obetí mala najmenej tri choroby a asi štvrtina mala jednu alebo dve choroby. Väčšina 
obetí mala vysoký krvný tlak, niekoľkí cukrovku a ochorenie srdca. Podobná situácia je v Španielsku, väčšina úmrtí sa týka ľudí 
starších ako 80 rokov.  
 
5. Prečo je nižšia úmrtnosť v Južnej Kórei a v Nemecku?  
Zdá sa, že šírenie koronavírusu a tým aj počet úmrtí v Južnej Kórei pomáha zastaviť rozsiahle testovanie obyvateľov, tiež aktívne 
hľadanie potenciálnych nakazených aj s využitím ich osobných údajov, ako je pohyb mobilných telefónov, platenie kreditnými 

https://hnonline.sk/expert/2127315-covid-19-koronavirus-velky-special
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kartami. Existujú aj počítačové aplikácie prístupné verejnosti, kde sú nazbierané dáta, takže sa ľudia môžu sami zamyslieť, či s 
nejakou infikovanou osobou neprišli do styku. A spolu s tým aj karanténa možných infikovaných, strážených pomocou techniky.  
 
Podľa časopisu MIT Technology Review, poverení pracovníci ľuďom v karanténe dvakrát denne telefonujú a zisťujú ich stav, 
súčasne mobilné telefóny zaznamenajú a upozornia, keby opustili miesto karantény.  
 
V prípade Nemecka nižšiu úmrtnosť podľa odborníkov možno vysvetliť mladším vekom chorých alebo vysokou mierou testovania. 
Jedným z pravdepodobných vysvetlení rozdielov v úmrtnosti je podľa Marylyn Addoovej, vedúcej oddelenia infektológie hamburskej 
univerzitnej nemocnice fakt, že zatiaľ čo nemocnice v severnom Taliansku sú ochromené počtom nových pacientov, tie nemecké 
zatiaľ nemajú plne obsadenú kapacitu a mali viac času na prípravu lôžok, zásobovanie materiálom aj prerozdelenie personálu.  
Dôležitú úlohu zohrala aj skutočnosť, že Nemecko od začiatku epidémie testuje na koronavírus nielen už zjavne nakazených, ale aj 
ľudí s miernejšími príznakmi choroby COVID-19. Odlišuje sa tiež profilom ľudí nakazených v prvých týždňoch, pretože boli mladší 
než v ostatných krajinách. Mnohí z nich boli zdravé osoby s dobrou fyzickou kondíciou, ktorí sa vracali z lyžiarskych stredísk v 
Rakúsku a Taliansku. Aj tento jav by mohol doterajšiu nízku úmrtnosť vysvetľovať.  
6. Aký je rozdiel medzi SARS-COV-2, MERS, SARS a španielskou chrípkou?  
 
Aj keď SARS-COV, ktorý vypukol v roku 2003 a MERS, ktorý sa prvýkrát objavil v roku 2012, sú tiež koronavírusy s podobnými 
príznakmi a prenášané medzi zvieratami a ľuďmi, od SARS-COV-2 sa odlišujú.  
 
„V prípade vírusu SARS je inkubačná doba jeden, dva dni, podobne ako pri chrípke a víruse MERS, ale pri novom koronavíruse je 
inkubačná doba až do dvoch týždňov,“vysvetlil rozdiel medzi jednotlivými vírusmi virológ Fedor Čiampor. To znamená, že infikovaný 
človek roznáša infekciu, ale môže sa cítiť zdravý aj dva týždne. Podľa odborníka to zrejme súvisí s reprodukčným cyklom tohto 
vírusu.  
Španielska chrípka, ktorá v rokoch 1918 a 1919 zabila milióny ľudí na svete, sa od SARS-COV-2 líši klinickým profilom, 
závažnosťou, biologickými príznakmi. Aj keď obe sú respiračné infekcie s bežnými príznakmi, ako je nádcha a horúčka, patria do 
rôznych skupín vírusov.  
Rozdiel je aj v tom, kto sa nimi nakazil. Španielska chrípka bola pre starších ľudí menej smrteľná, pravdepodobne preto, že 
vypuknutie chrípky z 30. rokov 19. storočia poskytlo stále žijúcim starším ľuďom v roku 1918 určitú obmedzenú imunitu. Aj preto 
bola najsmrteľnejšia pre mladých dospelých, čo je zriedkavý jav, ktorý naďalej fascinuje epidemiológov.  
Ďalší zásadný rozdiel spočíva v úrovni znalostí o týchto dvoch chorobách.V čase španielskej chrípky ľudia nepoznali patogén 
chrípky a bez tohto vedomia nemohli vytvoriť vakcínu. Vedci neizolovali konkrétny vírusový kmeň, ktorý spôsobuje chrípku u ľudí, až 
do roku 1933. Vedecké poznatky sú dnes samozrejme oveľa pokročilejšie.  
7. Aká bola úmrtnosť pri týchto ochoreniach?  
Udáva sa, že na SARS zomrelo 774 ľudí a na MERS 858. Najčastejšie uvádzané štatistické údaje o úmrtiach na španielsku chrípku 
pochádzajú zo štúdie Nialla Johnsona a Juergena Muellera z roku 2002, v ktorej sa odhaduje počet obetí na 50 miliónov, ale 
varovali, že by to mohlo byť až 100 miliónov.  
 
Novší dokument z roku 2018, ktorý vypracovali Pete Spreeuwenberg, Madelon Kroneman a John Paget, má oveľa nižší odhad 17,4 
milióna. To by znamenalo mieru úmrtnosti 3,5 percenta, ale pri použití vyššieho počtu mŕtvych 50 miliónov, úmrtnosť stúpne na 10 
percent.  
8. Čo je všeobecne koronavírus?  
Koronavírusy sú čeľaď vírusov, patria do podradu Cornidovirineae. Ich veľkosť je okolo 120 nm, genóm obsahuje okolo 30-tisíc báz. 
Sú zoonotické, to znamená, že sú prenášané medzi zvieratami, najmä stavovcami a ľuďmi a spôsobujú ochorenia s rôznou 
závažnosťou.  
 
Do roku 2002 prebiehali ochorenia ľudí ako nezávažné hnačkové alebo respiračné ochorenia s postihnutím horných dýchacích 
ciest. Vírusy sa vtedy obyčajne nedostali do dolných častí dýchacích ciest.  
9. Ako sa prenáša?  
Vedci podľa doterajších analýz vírusu COVID-19 zistili, že hlavným spôsobom jeho prenosu je kvapôčková infekcia. Koronavírus sa 
prenáša drobnými kvapôčkami vo vzduchu z človeka na človeka. Infekcia sa najrýchlejšie šíri pri kašľaní, kýchaní, ale aj pri blízkej 
komunikácii či bozkávaní.  
 
Jeden infikovaný človek nakazí priemerne troch ľudí. Pokiaľ sa však nachádza v zatvorenej miestnosti ako je školská trieda či 
konferenčná miestnosť jeden nakazený, infikovať môže aj desiatky ďalších. Teórie, že by sa prenášal ďalšími cestami, ako je 
napríklad materské mlieko, spermie, slzy, pot, zvratky, stolica alebo moč, sa zatiaľ nepotvrdili.  
10. Aká je inkubačná doba koronavírusu v porovnaní s inými ochoreniami?  
Aktuálne sa odhaduje, že inkubačná doba nového koronavírusu sa pohybuje v rozmedzí od dvoch do 14 dní. V priemere sa však 
prvé príznaky začnú objavovať už po piatich dňoch.  
 
V porovnaní so SARSom je to ale výrazne dlhší čas. Pri tomto ochorení inkubačná doba trvala od dvoch do siedmich dní. Ďalším 
dôležitým rozdielom je to, že SARS prenášali až tí ľudia, u ktorých sa prejavili príznaky, jeho šíreniu sa tak dalo oveľa efektívnejšie 
zabrániť. Úplne inak sa správa aj bežná chrípka, ktorej inkubačná doba trvá jeden až štyri dni.  
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11. Aké sú v skutočnosti bezpečné rozostupy medzi ľuďmi?  
Svetová zdravotnícka organizácia aj Úrad verejného zdravotníctva SR uvádzajú, že by sa mala dodržiavať minimálne metrová 
vzdialenosť. Nová slovenská vláda v rozšírených opatreniach uvádza, že v akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí hocikde, musia stáť 
ľudia minimálne dva metre od seba.  
 
12. Aký je rozdiel medzi rúškami a respirátormi?  
 
Rúška majú zabrániť prieniku choroboplodných zárodkov zvnútra von. Ich účelom je ochrániť okolie, nie človeka, ktorý ich nosí. 
Naopak respirátor chráni pred ohrozením zvonku. Človeka, ktorý ho používa, chráni pred prienikom vírusov z vonkajšieho 
prostredia.  
13. Ako dlho sú účinné papierové, bavlnené rúška a respirátory?  
To záleží na pokynoch výrobcu, koncentrácii infekčných látok v prostredí, teplote, vlhkosti vzduchu. Spravidla sa doba použitia rúšok 
a respirátorov uvádza od 3 do 8 hodín. Papierové rúška sú na jednorazové použitie, pričom bavlnené môžete po ich vydezinfikovaní 
používať opakovane. Respirátory sú buď jednorazové alebo s výmenným filtrom.  
 
14. Ako sa majú nosiť rúška?  
Jednorázové papierové rúško používajte podľa návodu výrobcu. Pokiaľ má dve farby, nosí sa modrou stranou von. Vonkajšia 
vrstva, ktorá často máva modrú či zelenú farbu, chráni pred prenikaním kvapalných a pevných látok zvonku. Vnútorná biela vrstva 
absorbuje vlhkosť, ktorú vydychujeme.  
 
Rúška by mali tesne priliehať k tvári, ohybný plastový prúžok pritlačte k nosu. Ak nosíte okuliare, vložte ho pod ne. Keď ho máte na 
tvári, snažte sa naň nesiahať, hromadia sa v ňom možné zdroje infekcie. Ak papierové alebo bavlnené rúško zvlhne, je potrebné ho 
vymeniť. Nenoste ho dlhšie ako 8 hodín.  
Použité rúško treba dávať dole tak, aby ste sa nedotýkali jeho prednej časti, čiže ho stiahnete vzadu za gumičky alebo rozviažete 
šnúrky. Papierové rúško už viac nepoužívajte a vyhoďte. Potom si treba dôkladne umyť ruky teplou vodou a mydlom, prípadne 
dezinfekčným prostriedkom.  
15. Ako sa môžu dezinfikovať rúška?  
Bavlnené rúško po použití vyperte na 60 stupňov alebo ho vyvarte. V nádobe ho pol hodinu prevárajte tak, ako sa kedysi vyvárali 
detské látkové plienky. Nestrkajte ho do mikrovlnnej rúry, ani do rýchlovarnej kanvice. Po uschnutí ho prežehlite, odporúča 
iDNES.cz.  
16. Musia sa rúška nosiť povinne?  
Na Slovensku sa od 24.3. zaviedlo povinné nosenie ochranných rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa. Rúško ste povinní nosiť mimo 
svojho domu či bytu. Hromadná doprava, ale aj obchodné domy, lekárne a zamestnávatelia už dlhšie vyžadujú zakrytú tvár aj bez 
tohto nariadenia. Minulý týždeň aj vláda v Česku rozhodla o celoplošnom zákaze vychádzania na verejnosť bez rúška alebo inej 
ochrany tváre. Oznámil to český premiér Andrej Babiš.  
 
Zakrytá tvár je samozrejmosť aj v ostatných krajinách Európy.  
 
17. Aký je rozdiel medzi respirátormi FFFP 2 a FFFP 3?  
Dôležitým údajom pri výbere správneho respirátora je jeho ochranná škála FFP, ktorá určuje ochranné schopnosti. Existujú tri 
stupne ochrany. FFP1 dokáže zachytiť približne 80 – 90 percent jemných prachových častíc a aerosólu na olejovom či vodnom 
základe, respirátory s týmto označením sú vhodné pri vŕtaní, rezaní alebo leštení. FFP2 by zachytáva aj niektoré toxické látky s 
účinnosťou do 95 percent. FFP3 označuje respirátory najvyššej triedy, ktoré sa používajú aj v zdravotníctve či farmaceutickom 
priemysle. Na lepšiu ochranu je preto vhodné používať respirátory s ochranou FFP2 alebo FFP3.  
18. Ako si správne umývať ruky?  
Takto by podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a Úradu verejného zdravotníctva SR malo vyzerať správne umývanie 
rúk:  
 
Každé umývanie rúk má trvať 40 až 60 sekúnd  
 
Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte dostatočné množstvo mydla  
 
Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán 
prstov a opačne  
 
Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich 
oproti druhej dlani  
 
Následne očistite ľavý palec krúživým pohybom pravou rukou a opačne  
 
Ľavú dlaň čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne  
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Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom  
 
A takto si vydezinfikujete ruky dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu:  
 
naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk  
 
preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne  
 
trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne  
 
uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň  
 
krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne  
 
spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne  
 
19. Pomáha vodka ako dezinfekcia?  
Áno, ale s jednou podmienkou. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že účinný je každý dezinfekčný prostriedok s obsahom 
alkoholu vyšším ako 60 percent. V našich obchodoch sa najčastejšie predáva vodka so 40-percentným obsahom alkoholu. No stále 
platí, že časté čistenie rúk je ten najúčinnejší spôsob, ako sa chrániť pred COVID-19.  
 
20. Je pravda, že sa koronavírus drží niekoľko hodín vo vzduchu?  
Pokusy amerických virológov z Národného inštitútu zdravia a amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb prišli so 
zisteniami, že v aerosóloch vo vzduchu sa vírus udrží približne tri hodiny. To je podobná doba ako bolo v prípade SARS-CoV-1.  
 
Ako však upozornili autori štúdie, to neznamená, že vírus sa šíri aj vzduchom, za určitých podmienok však môže prežiť aj vo 
vzduchu a teda byť zdrojom nákazy.  
 
Tomu však odporujú iné štúdie skúmajúce vzduch z nemocničných izieb, v ktorých prebývali nakazení koronavírusom. Žiadne 
aerosólne častice koronavírusu v ňom totiž nenašli.  
 
21. Koľko vydrží koronavírus na rôznych druhoch povrchoch?  
Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vypracovalo štúdiu, podľa ktorej môže nový koronavírus SARS-CoV-2 prežiť na 
niektorých povrchoch aj niekoľko dní.  
 
Ide konkrétne o oceľ a umelú hmotu, kde vydrží až 72 hodín. Na lepenke a iných druhoch kartonáží sa vírus zase udrží 24 hodín, čo 
je výrazne viac ako vírus SARS-CoV-1, ktorý bol na týchto povrchoch odolný maximálne osem hodín.  
 
22. Čím a ako dezinfikovať povrchy?  
Povrchy, ktorých sa často dotýkate, by ste mali čistiť každý deň. To sú napríklad kľučky, stoly, stoličky, diaľkové ovládače, vypínače, 
klávesnice, toalety, umývadlá a mobilné telefóny.  
 
Pred dezinfekciou pomocou chemikálii na ničenie choroboplodných zárodkov treba povrchy najprv vyčistiť mydlom a vodou, 
uvádzajú odborníci.  
„Povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu,“ odporúča Úrad 
verejného zdravotníctva.  
Na dezinfekciu povrchov je vhodný roztok s vyše 60 až 70 percentným obsahom alkoholu vo forme spreja alebo prostriedok na báze 
chlórnanu sodného (napríklad Savo). Nepoužívajte výrobky po dátume spotreby a riaďte sa pri ich používaní pokynmi na obale.  
Pri čistení mobilov by ste sa mali vyhýbať používaniu alkoholu, dezinfekčných prostriedkov alebo podobných sprejov, čiastočne 
preto, že ich použitie môže poškodiť ochranný povlak na obrazovke telefónu. Namiesto toho vypnite zariadenie, mierne navlhčite 
handričku z mikrovlákna mydlom a vodou a vyčistite obrazovku.  
 
23. Pomôže alkohol pri prevencii pred koronavírusom?  
Ešte v zárodkoch pandémie, keď sa v slovenských médiách len začínali objavovať správy o vyčíňaní koronavírusu v Číne a neskôr 
v Taliansku, sa na niektorých našich portáloch množili zaručené správy o liečebných účinkoch piva či vína. Konzumácia alkoholu v 
umiernenom množstve mala mať za účinok vyhubenie vírusu. Žiadne relevantné štúdie nepotvrdili, že by pitie alkoholu pomáhalo 
bojovať s koronavírusom. Práve naopak. U ľudí, ktorí pijú príliš veľa alkoholu, jeho nadmerná konzumácia oslabuje celkovú imunitu 
organizmu.  
24. Likviduje koronavírus slnko, respektíve vyššie teploty? Bude automaticky pri vyšších teplotách menej nakazených?  
Vedci upozorňujú, že tento vírus je ešte príliš nový na to, aby sa dalo jednoznačne povedať, ako sa bude správať v rozličných 
podmienkach. Nepomôže nám ani pohľad na to, ako sa správal SARS.  



128/259 

 
Ako totiž vysvetlila BBC, tento koronavírus lekári dostali relatívne rýchlo pod kontrolu, vďaka čomu sa voľne šíril iba krátky čas, a tak 
sme nevideli ako sa vyvíja pri rôznych teplotách. Dá sa však povedať, že koronavírusy ako také majú tendenciu k sezónnosti a darí 
sa im najmä v studenom a suchom prostredí.  
 
Profesor epidemiológie na Harvarde Marc Lipstich, však upozorňuje, že z tohto nemožno vytvárať závery o tom, ako sa bude nový 
koronavírus správať pri rôznych teplotách. „Sezónne vírusy, ktoré sa medzi ľuďmi šíria už dlho, akými sú koronavírusy spôsobujúce 
nachladnutie, sa správajú inak ako tie nové,“ vysvetlil. „V skratke, vírusy, ktoré tu už máme dlho, sú schopné prežiť iba pri tých 
najlepších podmienkach, čiže v zime,“ dodal.  
 
Preto si Lipstich myslí, že pri teplejšom počasí bude šírenie o trochu pomalšie, no keďže ľudstvo ešte nemá dostatočnú imunitu voči 
tomuto novému ochoreniu, spomalenie nebude dostatočné na to, aby nové ochorenie úplne zakapalo. Dokazujú to aj samotné 
dejiny. Pandémia španielskej chrípky vyvrcholila práve počas leta, chrípkové epidémie pritom zvyčajne bývajú počas zimy.  
 
25. Môžem ochorieť z potravín?  
Existuje iba málo štúdii o tom, ako sa nový koronavírus správa na rôznych povrchoch a ešte menej o tom ako je tomu pri 
potravinách. Štúdie skúmajúce podobné vírusy ukázali, že na povrchoch niektorých druhoch jedál vírusy hneď zahynú, ale na iných 
zase prežijú.  
 
V každom prípade sa odporúča dodržiavať v obchodoch s potravinami čo najprísnejšie hygienické predpisy. Zároveň platí, že pri 
vysokých teplotách a teda pri varení vírus zomiera.  
 
26. Má význam nosenie rukavíc do potravín, keďže si tovar následne aj tak donesiem domov?  
Ak má zákazník v obchode svoje vlastné jednorazové rukavice, ktoré používa pri nákupe potravín, z hygienických dôvodov ich 
nesmie používať na výber voľne uloženého pečiva, chleba a pekárskych výrobkov. V tomto prípade je vždy potrebné použiť len 
rukavice poskytované predajcom, zdôrazňuje Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva.  
 
Podľa nej – to, čo je dôležité, je dôkladne si umyť ruky hneď po návrate z obchodu. V domácnosti pri manipulácii s potravinami, 
napríklad pri rozbaľovaní potraviny, je potrebné dodržiavať základné pravidlá hygieny, udržiavať v čistote pracovné plochy, miesta, 
náradia a stále si dôkladne umývať ruky, pripomína aj Štátna veterinárna a potravinová správa.  
 
„Nosiť do obchodu nielen rúška, ale aj rukavice má zmysel najmä pri výbere balených potravín, keďže môžu byť istý čas nositeľom 
vírusu,“ radí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ako dodáva, „pri manipulácii s 
nebaleným pečivom odporúčame používať kliešte, ideálne sú však jednorazové rukavice poskytnuté priamo v obchode“.  
 
27. Prenáša sa koronavírus pohlavným stykom?  
Prenos pohlavným stykom ako takým nebol preukázaný, keďže však pri ňom dochádza k tesnej telesnej blízkosti, zvyšuje sa aj 
nebezpečenstvo prenosu kvapôčkami slín či hlienu a v prípade nákazy sa teda neodporúča. Nakazená osoba by mala prebývať 
počas choroby v izolácii a nedostávať sa do styku s inými ľuďmi.  
 
28. Existujú nejaké konkrétne lieky na prevenciu alebo liečbu nového ochorenia?  
Aktuálne schválený liek na COVID-19 neexistuje. Koncom marca sa však tritisíc dobrovoľníkov v zapojilo do celoeurópskeho 
testovania prípadných účinných liečiv. Ide o štyri prípravky. Konkrétne sa testuje Remdesivir, ktorý sa používal na liečbu eboly, 
Lopinavir-Ritonavir, známy ako liek proti HIV, hydroxychlorochín, používaný na liečbu malárie, a interferón-beta. Práve Remdesivir 
testujú aj v USA. Koncom marca sa rovnako objavila dobrá správa z Českej republiky, kde pacient, ktorému ako jedinému v krajine 
bol podávaný práve Remdesivir, mohol byť odpojený od prístroja ECMO, ktorý zaisťuje mimotelové okysličovanie krvi. Jeho stav sa 
po podaní štvrtej dávky lieku zlepšil.  
29. Kedy bude vakcína na COVID 19?  
Vývoj vakcíny je všeobecne náročný proces. Prvé odhady hovorili, že vakcína na COVID-19 bude k dispozícii až budúci rok. Jej 
vývoj však aktuálne prebieha na celom svete.  
 
V polovici marca sa hovorilo o testovaní možnej vakcíny v Taliansku, ktorú vyvinula spoločnosť TAKIS. Fungovať má na báze 
fragmentu genetického materiálu vírusu. Na jej vývoji pracujú aj dve izraelské inštitúcie. Rovnako sa o to pokúšajú v USA. 
Spoločnosť Moderna z Bostonu mala pred časom dokončiť jej vývoj. V Seattli na severozápade USA dostal účastník klinických 
testov experimentálnu dávku.  
Samotné testy by mali skončiť v lete. Avšak ako upozorňujú odborníci, plne overená vakcína z USA by mohla byť k dispozícií o rok 
až rok a pol. Kým sa totiž dostane k verejnosti, musí prejsť zložitým testovaním všetkých účinkov.  
 
30. Pomôžu pri ochorení anitbiotiká?  
Nie, antibiotiká nefungujú proti vírusom, iba proti baktériám.  
 
31. Ohrozuje nový koronavírus len starších ľudí alebo aj mladších?  
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Infikovaní môžu byť ľudia všetkých vekových kategórií. Starší ľudia a ľudia s už existujúcimi zdravotnými problémami, ako sú astma, 
cukrovka, srdcové choroby sú zraniteľnejšími.  
 
Ich imunita je vplyvom množstva chorôb značne oslabená a organizmus nedokáže s novým typom koronavírusu bojovať. Ukázalo 
sa napríklad, že vo väčšine prípadov úmrtí pacient trpel na ďalšiu vážnu chorobu a koronavírus jej priebeh urýchlil.  
 
Vyskytli sa aj také prípady, že zomrel dvadsiatnik, nakazený COVID-19, ktorý dlhodobo bojoval s leukémiou. Z tohto dôvodu je 
pomerne ťažké určiť, za ktoré úmrtie môže koronavírus a za ktoré pridružená choroba.  
Časť nakazených sú pritom bez príznakov. V Talianskom mestečku Vó nechali otestovať na koronavírus všetkých 3300 obyvateľov. 
Infikovaných bolo 66, pričom polovica z nich nemala žiadne príznaky. Vo všeobecnosti mladší a zdraví ľudia zvládajú chorobu lepšie 
a často má v ich prípade ľahší priebeh.  
 
32. Prečo je veľmi nízke percento ochorenia detí?  
Podľa vedcov zvládajú deti nákazu lepšie preto, že ich pľúca sú zdravšie a dokážu sa s vírusom viac popasovať. Pľúca, ktoré 
nemali zápal, sú oveľa menej pohostinné pre akýkoľvek vírus. Preto sú omnoho odolnejšie aj proti napadnutiu novým 
koronavírusom.  
 
Jedno z vysvetlení hovorí i o tom, že deti mávajú často nádchu, sú nachladnuté a soplia. Zjednodušene povedané - koronavírus cíti 
prirodzenú konkurenciu a dieťaťu sa vyhne. Zároveň je imunita dieťaťa vo všeobecnosti silnejšia, nie je oslabená dlhoročnými 
zdravotnými problémami a je schopnejšia a pripravenejšia účinnejšie bojovať s rôznymi infekciami.  
Taliansky národný inštitút zdravia ISS vydal pred časom správu, ktorá zhŕňa charakteristiky pacientov zabitých koronavírusom v 
krajine. Vypracovaná bola na základe údajov, ktoré boli aktuálne 17. marca 2020 a zobrazuje vekovú štruktúru obetí či choroby, 
ktorými okrem Covidu-19 trpeli.  
Štúdia pracuje so vzorkou 2 003 zosnulých, ich priemerný vek bol 80,5 roka. 30 percent z mŕtvych boli ženy. Tie zároveň boli staršie 
ako muži - priemerný vek žien bol 83,7, mužov 79,5 roka.  
Obetí koronavírusu do 50 rokov je v štúdii 17. Päť z nich malo menej ako 40 a boli to všetko muži vo veku od 31 do 39 rokov s 
vážnymi chorobami (kardiovaskulárne, obličkové, psychiatrické patológie, cukrovka, obezita).  
Potvrdzuje sa tak zistenie zo skoršej čínskej štúdie, že riziko úmrtia na koronavírus rastie so zvyšujúcim sa vekom. Vypracovalo ju 
Čínske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb a zaoberala sa mierou úmrtnosti v jednotlivých vekových kategóriách.  
Takže nakaziť sa môže koronavírusom ktokoľvek, ale priebeh a rizikovosť ochorenia je ovplyvnená vekom a pridruženými 
problémami.  
 
33. Ľudia s akými pridruženými ochoreniami sú najviac ohrození?  
Z analyzovaných prípadov v Číne vyplýva, že faktory, ktoré najviac zvyšujú riziko úmrtia na nový koronavírus, sú už existujúce 
problémy so srdcom a vysoký krvný tlak. Mnoho z ľudí, ktorí novému typu vírusu COVID-19 podľahli, sa už predtým liečilo s 
kardiovaskulárnymi ochoreniami.  
 
Svetová zdravotnícka organizácia zistila veľmi vysokú smrtnosť práve pri tejto skupine pacientov - zomrelo až 13,2 percenta 
nakazených spomedzi ľudí, ktorí predtým prekonali infarkt, mozgovú príhodu či iné kardiovaskulárne ochorenie. U osôb s cukrovkou 
to bolo 9,2 percenta, u ľudí s vysokým krvným tlakom 8,4 percenta, osem percent u osôb s chronickými dýchacími problémami a 7,6 
percenta u ľudí s onkologickými diagnózami.  
 
Pri všetkých týchto ochoreniach je výrazne znížená imunita organizmu, čo uľahčuje koronavírusu agresívne postupovať. Ohrození 
sú takisto ľudia, ktorí trpeli opakovaným zápalom pľúc.  
34. Ako sa chrániť v tehotenstve? A je COVID 19 nebezpečný pre tehotné ženy?  
U tehotných žien je vo všeobecnosti vyššie riziko, že dostanú zápal pľúc alebo v ich organizme dôjde k oslabeniu imunity. Preto 
odborníci upozorňujú, že ak by sa tehotná žena nakazila novým typom koronavírusu COVID-19, zvyšuje sa u nej hrozba 
závažnejších foriem respiračných ochorení. Avšak doteraz platí téza, že ochorenie má u nich miernejší priebeh ako u starších ľudí.  
Vedcom sú dnes k dispozícii konkrétne zdokumentované prípady z Číny, kde bolo ohnisko celosvetovej pandémie. Ženy v 
záverečnej fáze tehotenstva nakazené koronavírusom trpeli podľa lekárskych záznamov na vysokú horúčku, kašeľ, malátnosť, 
bolesti v krku, zadúšanie sa a ďalšie menej závažné príznaky ochorenia.  
 
V každom prípade lekári tehotným ženám odporúčajú, aby sa striktne vyhýbali kontaktu s cudzími ľuďmi a v prípade oslabenej 
imunity či ďalších zdravotných problémov radšej zostali doma v karanténe. V každom prípade by tehotné ženy mali v súčasnosti byť 
pod prísnejším lekárskym dohľadom.  
35. Môže sa koronavírus preniesť z tehotnej ženy na plod, prípadne ho poškodiť?  
Zatiaľ nebolo potvrdené, že by sa COVID-19 prenášal placentou či materským mliekom na plod. Jeho prítomnosť sa nezistila ani v 
plodovej vode či materskom mlieku. Vírus sa na dieťa nepreniesol ani vtedy, keď bolo ochorenie u matky závažnejšie.  
 
Avšak čínski vedci pred časom publikovali zistenia v JAMA Pediatrics a tým, že sledovali 33 tehotných žien v meste Wu-chan. Traja 
novorodenci sa nakazili vírusom pri pôrode od matky. Vo všetkých troch prípadoch pritom išlo o pôrod cisárskym rezom,  
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36. Môžu na koronavírus ochorieť aj zvieratá?  
Áno, môžu, avšak pravdepodobne len v prípade niektorých druhov, a jedine v tom prípade, ak sa nakazia od človeka. Zvieratá totiž 
nie sú nosičmi tohto vírusu, prenášať ho môžu iba ľudia. Zatiaľ sa nákaza potvrdila len u dvoch psov z Hong-kongu, ktorých majitelia 
boli pozitívne testovaní na koronavírus.  
 
Podľa vedcov však neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa vírus mohol preniesť zo zvieraťa na človeka. Svetová zdravotnícka 
organizácia uviedla, že dosiaľ nie je potvrdený prenos vírusu COVID-19 psom, mačkou alebo iným domácim zvieraťom.  
 
Psi vo svojom organizme síce môžu mať aj niekoľko typov koronavírusov, napríklad psí respiračný koronavírus známy pod 
označením CRCoV. Nový typ koronavírusu COVID-19 však pre zvieratá nepredstavuje žiadnu reálnu zdravotnú hrozbu. A hoci sa 
nový typ koronavírusu na človeka preniesol pravdepodobne od zvieraťa, teraz sa šíri výhradne medzi ľuďmi.  
37. Aké sú testy na koronavírus? Aký je medzi nimi rozdiel?  
Testy sa podľa Juraja Kopáčka, vedeckého riaditeľa Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, dajú 
rozdeliť do troch skupín.  
 
Molekulárno-biologické techniky sú založené na detekcii vírusovej RNA (RT-PCR). Sú najcitlivejšie a zachytia vírus v tele pred 
prejavom príznakov ochorenia. Druhá skupina je založená na detekcii antigénov s využitím špecifických protilátok, ktoré sú 
namierené proti nim. Tieto testy môžu byť rýchlejšie, no citlivosť je menšia a fungujú až v štádiu klinických príznakov, keď je 
množstvo vírusu v tele vysoké. Treťou skupinou sú testy, ktoré stanovujú hladinu protilátok proti vírusu v krvi.  
 
Nevýhodou je, že ich tvorba nastupuje až niekoľko dní po infekcii a protilátky v tele pretrvávajú týždne až mesiace po odznení 
vírusu. Výsledky teda hovoria len o tom, že človek sa s vírusom stretol.  
38. Ktoré z dostupných testov používame my na Slovensku?  
 
Podľa Juraja Kopáčka slovenský Úrad verejného zdravotníctva ako aj pracovisko Slovenskej akadémie vied používajú test založený 
na RT-PCR, ktorý vyvinuli v špičkovom  
 
pracovisku vo Virologickom ústave Charité v Berlíne. Odporúča ho aj Svetová zdravotnícka organizácia.  
 
Vo svete sa široko používa. Jeho výhodou je, že je to „skladačka“. Jednotlivé komponenty testovacej súpravy je možné kombinovať 
od rôznych dodávateľov. Tento test sa vyznačuje vysokou mierou flexibility. Existujú však aj komerčné, ktoré sú rovnako spoľahlivé, 
no drahšie a viazané na jedného výrobcu.  
 
39. Testuje sa v zahraničí inak ako u nás?  
 
Metodika, ktorú používame pri testovaní nového koronavírusu na Slovensku, sa nelíši od tej, ktorá sa používa inde vo svete, 
upozorňuje Kopáček. Všade sa v princípe používajú spomínané tri skupiny testov. Sú založené na odlišných princípoch a ich 
použitie môže byť indikované pre inú skupinu pacientov – pre tých iba s miernymi príznakmi, klinicky chorých, respektíve pre 
pacientov už v rekonvalescencii.  
 
Ako dopĺňajú lekári z Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku, test RT-PCR sa používa na diagnostiku COVID-19 v ázijských 
krajinách, v USA a takmer v celej Európe. Odporúča ho aj Svetová zdravotnícka organizácia.  
 
Na Slovensku sa odoberajú vzorky najmä z dýchacích ciest (horných aj dolných) a z krvi. PCR test je možné urobiť aj zo vzoriek 
stolice, moču a sekrétu spojoviek. Kombinácia viacerých vzoriek zabezpečuje väčšiu presnosť diagnostiky a pomáha ďalšiemu 
výskumu vírusu.  
40. Ako testujú iné krajiny v porovnaní so Slovenskom? Napríklad ako sa testuje v Českej republike?  
Podľa Jitky Nováčkovej z tlačového oddelenia Ministerstva zdravotníctva Českej republiky sa laboratórna diagnostika opiera výlučne 
o testy RT-PCR, teda o priamy dôkaz nukleovej kyseliny SARS-CoV-2. Sérologické testy majú iba podpornú úlohu.  
 
Z dôvodu imunologického okna, v čase od príznakov ochorenia po nástup protilátkovej odpovede, sa musia doplniť testami RT-
PCR, tak ako to odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Pod dohľadom ministerstva zdravotníctva sa do testovania zapája 
čoraz viac laboratórií.  
 
Musia však spĺňať náročné požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, pričom musia zabezpečiť aj dostatočné technické a personálne 
vybavenie. Fungujú aj odberové miesta pre samoplatiteľov.  
41. Kto má na Slovensku pod palcom testovanie COVID-19?  
 
Úrad verejného zdravotníctva informuje, že vzorky pacientov s podozrením na ochorenie vyšetrujú okrem Národného referenčného 
centra pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave už aj niektoré jeho regionálne úrady (Banská Bystrica, Košice, 
Trenčín).  
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K posilneniu kapacity sa pridal aj Virologický ústav Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.  
Ober vzoriek by mal byť pritom zabezpečený pred každou nemocnicou, oznámil to v druhej polovici marca premiér Igor Matovič. 
Rovnako sa do testovania zapojili aj súkromné laboratóriá.  
 
Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva tak chcú lepšie zachytiť ohniská a eliminovať šírenie vírusu. Cielený stav 
je podľa premiéra otestovať tritisíc vzoriek denne. Doteraz najviac ľudí bolo otestovaných v piatok 3. apríla. Z celkového počtu 1889 
malo 21 pozitívny nález.  
42. Ako vyzerá testovanie na nový koronavírus?  
 
Ako vysvetlil Kopáček, test RT-CRP má tri štádiá. Prvým je odber vzorky z hrdla či nosohltanu. Toto je dôležitý krok. Musí ho 
previesť odborne školený personál. Vzorka ide do laboratória, kde sa dôsledne zaeviduje a poputuje na analýzu. Tá pozostáva z 
dvoch krokov.  
 
Prvým je izolácia vírusovej RNA zo vzorky, druhým príprava RT-PCR zmesí a následná analýza pomocou prístroja RT-PCR. Celá 
dĺžka procesu sa pohybuje rádovo v hodinách (tri až päť); závisí od množstva vzoriek a technologického vybavenia. Testy založené 
na báze detekcie vírusových antigénov sú rýchlejšie (do hodiny), ale ich citlivosť je výrazne nižšia. V praxi to znamená, že nemusia 
zachytiť všetkých infikovaných ľudí.  
43. Kto hradí testovanie a ďalšiu zdravotnú starostlivosť o pacienta s koronavírusom?  
 
Laboratórnu diagnostiku hradí Úrad verejného zdravotníctva. Odber a prevoz biologického materiálu a ďalšiu zdravotnú 
starostlivosť, ktorá je poskytnutá poistencovi v súlade s platnou legislatívou, hradí zdravotná poisťovňa priamo jej poskytovateľovi 
(napríklad všeobecný lekár, infektologické pracoviská či zdravotnícke zariadenia, kde je pacient hospitalizovaný), informovala 
Všeobecná zdravotná poisťovňa.  
44. Kde sa môžeme dozvedieť všetky aktuálne a podstatné informácie o koronavíruse?  
 
Aktuálne informácie sú dostupné na stránke www.virus-korona.sk. Web spustilo 16. marca Národné centrum zdravotníckych 
informácií. Ako povedal Boris Chmel, hovorca Národného centra zdravotníckych informácií, okrem základných informácií o COVID-
19, preventívnych a protiepidemiologických opatreniach, stránka ponúka praktický prehľad o nariadeniach štátu, inštitúcií či lekárov. 
Národné centrum zdravotníckych informácií rozšírilo aj služby infolinky 0800 221 234. S call centrom spolupracujú dobrovoľne 
desiatky študentov lekárskych fakúlt, ktorí zvládajú komunikáciu aj v anglickom jazyku.  
 
45. Ako presne funguje OČR po novom? Aké zmeny prijala vláda kvôli uzatvorenia škôlok a škôl pre koronavírus?  
Po novom budú môcť rodičia čerpať ošetrovné za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení. Teda nie iba 
za desať dní. Umožňuje to schválená novela zákona o sociálnom poistení.  
 
Okrem tejto zmeny umožňuje aj čerpanie nemocenského a pomoc zamestnávateľom, aby nemuseli prepúšťať. Novelou zákona 
rezort práce navrhol, aby sa v prípadoch karantény a izolácie nariadenej kvôli nákaze z ochorenia COVID-19 umožnil vznik nároku 
zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od prvého dňa péenky.  
 
Zároveň v čase krízy súvisiacej s novým koronavírusom bude v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo 
izolácia, určená výška nemocenského na úrovni 55 percent denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa péenky.  
 
Taktiež sa umožní z dôvodu karantény alebo izolácie predĺžiť vyplácanie ošetrovného na celé "kritické" obdobie, ako aj na celé 
obdobie uzatvorenia zariadenia, a to v nasledujúcich prípadoch:  
- ak pôjde o starostlivosť o dieťa do 11 rokov alebo do dovŕšenia 18 rokov,  
 
- ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.  
Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa rozšíria možnosti čerpať ošetrovné pre člena rodiny aj na ďalšie prípady v 
dôsledku pandémie. Vyčlenilo sa totiž približne 300 až 400 miliónov eur mesačne na to, aby štát mohol pomôcť každému človeku, 
ktorý sa vinou koronavírusu ocitol doma.  
46. Kedy môže zamestnávateľ nechať doma zamestnanca aj so 60 percentami mzdy?  
Ak z vážnych prevádzkových dôvodov nemôže zamestnávateľ v určitom období prideľovať zamestnancom prácu, môže so 
zástupcami zamestnancov uzavrieť písomnú dohodu o vymedzení týchto dôvodov. Ako vysvetľuje advokát Lukáš Makara, na jej 
základe bude týmto zamestnancom patriť počas daného obdobia náhrada mzdy v dohodnutej sume, ale najmenej vo výške 60 
percent ich priemerného zárobku.  
 
Túto dohodu však zamestnávateľ nemôže uzavrieť priamo so zamestnancami a nemôže ju nahradiť ani svojím jednostranným 
rozhodnutím. Teda tí zamestnávatelia, ktorí na pracovisku zástupcov zamestnancov nemajú, spomínanú dohodu uzavrieť nemôžu a 
musia zamestnancom vyplácať náhradu mzdy vo výške ich priemerného zárobku.  
47. Kedy má zamestnanec nárok na gastrolístky?  
Mnohí zamestnanci naďalej chodia do práce alebo pracujú z domu. Advokát Lukáš Makara upozorňuje, že nárok na stravovacie 
poukážky má len ten, ktorý v rámci dňa vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Podmienkou tiež je, že mu zamestnávateľ 
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neposkytuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zariadení iného zamestnávateľa.  
 
Nárok sa teda viaže na výkon pracovnej činnosti a preto ho podľa advokáta má aj ten zamestnanec, ktorý vykonáva svoju prácu z 
domu, teda v režime  
 
„homeoffice“. „Nárok nemá jedine, ak prácu nevykonáva z dôvodu prekážky v práci. Napríklad vtedy, ak došlo k dočasnému 
zastaveniu výroby u zamestnávateľa,“ upozorňuje Makara.  
48. Kedy sa deti vrátia do školy? Zrušia sa školské prázdniny?  
Školy ostanú zatvorené až do odvolania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva kvôli mimoriadnym opatreniam. Ako povedal 
nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, bude robiť všetko pre to, aby sa školský rok štandardne ukončil. 
Rovnako ubezpečil učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo sa nebude považovať za problém a presunie sa do ďalšieho ročníka.  
 
Stránka ministerstva školstva ďalej informuje, že prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude 
vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posunú sa aj termíny 
zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.  
 
Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Písomné maturity sa v tomto školskom roku 
neuskutočnia, ústna časť by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby.  
 
49. Aké podniky už zatvorili kvôli koronavírusu na Slovensku?  
K pozastaveniu výroby pristúpili všetky štyri automobilky – Volkswagen, PSA, Jaguar Landrover aj Kia spolu s dodávateľmi. Na 
situáciu s nákazou COVID-19 však najtvrdšie doplatia reštaurácie, kaviarne a služby, ktoré sú zatvorené kvôli nariadeniam vlády. 
Celkovo je na Slovensku priamo ohrozených 15 660 firiem s ročným obratom 8,771 miliardy eur.  
 
Vzhľadom na výšku tržieb v jednotlivých sektoroch ekonomiky budú najväčšie škody evidovať firmy podnikajúce v doprave, 
cestovné kancelárie, hotely, pohostinstvá, ale aj herne či stávkové kancelárie. Takúto analýzu zverejnil FinStat. Aj v stavebníctve sú, 
podľa Pavla Kováčika prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, problémy s výpadkom pracovníkov.  
 
„Domáci cezpoľní pracovníci prišli o ubytovanie, lebo ubytovne sú zatvorené. Zahraniční pracovníci nedorazili kvôli zatvoreným 
hraniciam. Domáci pracovníci sú v karanténe alebo majú OČR. Aj subdodávatelia  
 
prerušili práce z rovnakých dôvodov. Problémom je aj prerušenie výroby domácich dodávateľov a spomalený prísun materiálov zo 
zahraničia pre reštriktívne opatrenia na hraniciach.“ Podľa Kováčika niektorí investori sami zastavili výstavbu.  
 
Iní, naopak, trvajú na dodržaní termínov a postupe výstavby.  
 
„Nakoniec – niektorí súkromní investori už začali prehodnocovať investície, zvažujú odklad či zrušenie. To všetko vedie k tomu, že v 
stavebníctve sa až na niektoré výnimky nepracuje.“ Problémy začal koronavírus spôsobovať aj pri výstavbe diaľnic.  
50. Aké dosahy na ekonomiku Slovenska bude mať zatvorenie firiem?  
Zatvorenie firiem pre hrozbu nákazy je ručnou brzdou našej ekonomiky. Spolu s týmto krokom sa totiž spúšťa obrovský kolotoč, na 
konci ktorého sa môžu ocitnúť v existenčných problémoch samotné firmy a ich zamestnanci. V prípade čierneho scenáru NBS 
hovorí o strate 130-tisíc zamestnaneckých pozícii.  
 
Na Slovensku budú jedným z najhoršie postihnutých sektorov služby. „Ide o stredné, malé podniky, a aj o živnostníkov pôsobiacich 
v množstve odvetví. Hovoríme o stavbároch, kaderníctvach, obchodných prevádzkach v centrách, remeselníkoch a tak ďalej,“ 
uviedol pre HN šéf Asociácie malých a stredných podnikateľov Vladimír Sirotka.  
 
Rovnako však výpadky služieb evidujú aj veľké fabriky, ktoré zostali z bezpečnostných dôvodov a poklesu dopytu zatvorené.  
 
51. Aké sú scenáre pre recesiu na Slovensku?  
Podľa najnovšieho odhadu Národnej banky Slovenska, do ktorého nezahrnula opatrenia vlád a centrálnych bánk na zmiernenie 
krízy, by ekonomika mala padnúť v najhoršom prípade až o desať percent. Všetko závisí od toho, kedy pandémia odznie.  
 
Najpravdepodobnejší sa momentálne javí pokles HDP o 4,5 percenta. „Sú to všetko veľmi škaredé čísla. Vidíme však svetlo na 
konci tunela. Slovenská ekonomika to zvládne aj napriek modrinám a škrabancom. Dôležité je, že toto krízové obdobie je dočasné, 
a tak ako razantne prišlo, tak rázne by malo byť aj naše zotavenie sa,“ uviedol guvernér NBS Peter Kažimír.  
52. Aký bude deficit Slovenska?  
Hrozí, že deficit sa zvýši až na šesť percent HDP, čo zodpovedá 5,2 miliardy eur. Najoptimistickejšia prognóza hovorí o dvoch 
percentách ročného výkonu ekonomiky. Vyčíslila to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá bude tento odhad priebežne 
aktualizovať.  
 
Rada uvádza, že celkové dôsledky krízy budú závisieť od veľkosti šoku, ktorý utrpí slovenská ekonomika, a od toho, ako dlho budú 
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trvať prísne opatrenia nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Nová vláda tak bude musieť zakročiť nielen, aby zastavila nákazu a 
reštartovala ekonomiku,  
 
ale  
 
aj aby vyrovnala hospodárenie štátu.  
 
53. Ktoré sektory ekonomiky sú najohrozenejšie?  
V neistých časoch sú ľudia obozretnejší a prísnejšie strážia svoje financie. Drahšie nákupy, napríklad domácich spotrebičov alebo 
auta radšej odložia na neskôr. Keď sa časy zlepšia, tak si tieto tovary doprajú.  
 
To však neplatí pre služby. Nikto nepôjde do reštaurácie alebo ku kaderníkovi päťkrát za deň len preto, že počas pandémie tieto 
možnosti nevyužíval. Preto ju najviac pocíti sektor služieb na čele s turizmom, dopravou, zábavou a podobne.  
 
„Tržby, ktoré sa nezrealizujú v službách, sú v zásade stratené naveky,“ poznamenal analytik Tatra banky Tibor Lörincz. Do kritickej 
situácie sa dostanú aj živnostníci, malé a stredné firmy, ktoré nemajú vytvorenú finančnú rezervu na horšie časy. Preto mnoho krajín 
smeruje pomoc práve k nim.  
54. Aké opatrenia prijala v súvislosti s koronavírusom ECB a aké Európska komisia?  
Európska centrálna banka počas pravidelného zasadnutia 12. marca oznámila nákup dlhopisov v objeme 120 miliárd eur, upravila 
podmienky pôžičiek, neznížila však depozitnú sadzbu, ktorú ponechala na úrovni -0,50 percenta. Akciovým a dlhopisovým trhom to 
však nepomohlo, a tak šéfka banky Christine Lagardová oznámila nákup štátnych aj korporátnych dlhopisov v objeme 750 miliárd 
eur.  
Vďaka tomu majú poklesnúť jednotlivým štátom náklady na obsluhu dlhu, rovnako môže ECB vykupovať aj dlhopisy korporácií. 
Niekoľko dní po tomto oznámení však vrchný limit zrušila úplne a bondy tak môže vykupovať bez obmedzení.  
 
Európska komisia zase v boji proti šíreniu vírusu rozhodla o zatvorení vonkajšej hranice Európskej únie a chce vytvoriť investičný 
fond vo výške 37 miliárd eur. Prostriedky z neho poputujú do zdravotníckych systémov jednotlivých krajín, k malým a stredným 
podnikom, či na podporu trhu práce.  
 
55. Čo znamená, že sa uvoľnili pravidlá stability a rastu?  
Európska komisia navrhla aktiváciu klauzuly na pozastavenie platnosti rozpočtových pravidiel. Členské štáty tak nebudú musieť pri 
boji s koronavírusom plniť fiškálne ciele. Pakt stability a rastu zaväzuje členské krajiny udržiavať štátny dlh pod hranicou 60 percent 
HDP alebo ho znižovať.  
 
Rozpočtové deficity zároveň nesmú prekročiť tri percentá ročného HDP. Fiškálne pravidlá povoľujú aktiváciu klauzuly v časoch 
zhoršenej hospodárskej situácie na úrovni Únie alebo eurozóny. Kríza spôsobená šírením ochorenia COVID-19 podľa eurokomisie 
aj členských štátov túto podmienku spĺňa.  
 
V praxi to bude znamenať to, že prostriedky vynaložené na boj proti koronavírusu sa nebudú započítavať do štrukturálneho. deficitu 
a nebudú „nafukovať“ verejný dlh.  
 
56. Oznámili nejaké firmy už definitívny koniec? Kam sa môže dostať nezamestnanosť Slovenska?  
Najprísnejšie opatrenia vlády, ktoré zavreli väčšinu prevádzok, platia od 16. marca tohto roka. Niektoré podniky na ne však 
zareagovali okamžite. A to prepúšťaním. Zamestnancov ubudlo napríklad v hoteloch a reštauráciách. Tie svorne žiadali o pomoc 
vládu.„Pri aktuálnej situácii nedokážeme prežiť s počtom zamestnancov, ktorých máme,“ uviedol Andrej Čechuty, riaditeľ košického 
Hotela Maraton.  
 
Národná banka Slovenska prišla s dramatickým odhadom. Podľa najhoršieho scenára by zamestnanosť v našej krajine poklesla o 
viac ako tri percentá. Horšie sme na tom boli len počas finančnej krízy v roku 2009, kedy sme stratili vyše päť percent pracovných 
miest.  
 
Rovnako však situácia zasiahla aj veľkých zamestnávateľov. Prepustenie viac ako 900 zamestnancov z celkového počtu 1170 
oznámila spoločnosť DECODOM. Hromadné prepúšťanie oznámila aj spoločnosť Podpolianske strojárne PPS Group v Detve.  
57. Čo môžu robiť firmy/ľudia, ktorí nezvládajú platiť úvery? Budú automaticky v registri neplatičov?  
Časť dlžníkov na Slovensku si bude môcť odložiť splátky z úverov o deväť mesiacov. Dohodli sa na tom zástupcovia bankového 
sektora a vlády. Nateraz sa odklad týka iba takzvaných splátkových úverov, teda pôžičiek na bývanie či spotrebu.  
 
Inštitút budú smieť využiť domácnosti či malé a stredné podniky. Teda firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 250 ľudí a majú ročný 
obrat do 50 miliónov eur. O ďalších podporných opatreniach, tentoraz pre najväčšie spoločnosti, sa podľa ministra financií Eduarda 
Hegera diskutuje. Tretí balík opatrení na boj s pandémiou by podľa neho mohol byť predstavený v priebehu najbližších dní.  
A ako bude mechanizmus fungovať? Dlh sa splatí v pôvodnej výške, ale pomalšie, prípadne neskôr. Rovnaký odklad riešia aj iné 
krajiny Európy. Takýto návrh, presnejšie polročný odklad prešiel aj v Českej republike.  
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58. Aké dosahy bude mať koronavírus na trh nehnuteľností? Oplatí sa teraz predávať/kupovať nehnuteľnosť?  
Vírus spôsobil ochladenie na realitnom trhu. Makléri hlásia výrazné zníženie záujmu o kúpu nehnuteľností. Ľudia momentálne 
odkladajú dôležité rozhodnutia na neskôr a v neistých časoch sa nechcú zadlžovať.  
 
Experti sa však zhodujú, že ani pokles dopytu nemusí v najbližších týždňoch spôsobiť výrazné zníženie cien. K zlacňovaniu by 
mohlo dôjsť, ak by pandémia trvala dlhšie obdobie.  
Ak by však došlo k rastu nezamestnanosti a znižovaniu kúpyschopnosti, ceny by klesali. Zatiaľ však ani developeri nemajú dôvod 
pristúpiť k cenovým výpredajom. „Radšej situáciu prečkajú, keďže vedia, že majú v rukách nedostatkový statok," povedal analytik 
Bencont Investments Rudolf Bruchánik.  
59. Čo hrozí svetovej ekonomike?  
Pred vypuknutím pandémie bolo svetové hospodárstvo v dobrom stave. Globálny rast sa držal okolo troch percent ročne. Je jasné, 
že toto tempo sa v tomto roku udržať nepodarí. Mnoho krajín sa prepadne do hospodárskej recesie.  
 
Banka Goldman Sachs napríklad očakáva, že rast USA spadne v druhom štvrťroku medzikvartálne o celých 30 percent. Z USA sa 
stalo nové epicentrum nákazy, takže dosahy na ekonomiku sú ešte otázne.  
 
Čína sa už z najhoršieho otriasla a ak by sa to podarilo aj ostatným krajinám, hospodársky útlm by nemusel byť až taký drastický. 
Recesii, rastu miery nezamestnanosti a zadlženia v pomere k HDP sa však zrejme žiadny štát nevyhne. Jedným z mála pozitív 
bude pokles cien ropy, a tým aj lacnejšie tankovanie na pumpách.  
60. Ako pomáhajú podnikateľom európske krajiny?  
Nemecká vláda vycˇlení na financovanie sociálnych výdavkov a na pomoc živnostníkom 156 miliárd eur. Dˇalších 822 miliárd eur sa 
vycˇlenilo v rámci Fondu hospodárskej stabilizácie a verejnej rozvojovej banky KfW pre malé a stredné podniky.  
 
Viedenˇ vycˇlenila 38 miliárd eur. Štyri miliardy majú vyriešitˇ problémy v zdravotníctve, financovanie strát podnikatelˇov, rodín a 
mikropodnikov. Dˇalších 17 miliárd je urcˇených pre exportné firmy, sedem miliárd na úverové záruky a 10 miliárd na odklad daní.  
 
Madrid pripravil záchranu vo výške 25 miliónov eur. Najzranitelˇnejší sektor – zdravotníctvo dostane 3,8 miliardy eur. Zvyšok by mal 
poputovať na podporu zamestnancov v karanténe, ale tiež malým a stredným podnikateľom.  
Cˇeská vláda oznámila, že na mzdy zamestnancov, ktorí sú v karanténe, ale aj pre tých, ktorí pre vírus vôbec nepracujú, vycˇlení sto 
miliárd korún, cˇo je asi 3,7 miliardy eur. Okrem toho prislˇúbila 900 miliárd korún, teda viac ako 33 miliárd eur.  
 
Varšava plánuje investovatˇ do zdravotníctva 14,5 miliardy eur. Do sumy sa zapocˇítava dotácia na mzdy pre zamestnancov a 
malých podnikatelˇov, ale tiež príspevky pre rodicˇov z dôvodu zatvorenia škôl. Dˇalších 16,5 miliardy eur by mali tvoritˇ úvery pre 
podnikatelˇov.  
 
V Maďarsku budú stimuly do zdravotníctva predstavovatˇ 70 miliónov eur. Už pred tým vláda zaviedla opatrenia, ktorými sa snaží 
zmiernitˇ danˇové zatˇaženie. V krajine sa budú rušitˇ sociálne odvody v najviac postihnutých oblastiach, malé a stredné podniky 
zaplatia dane až po kríze.  
 
Vláda v Ríme prijala balík vo výške 25 miliárd eur. Cˇastˇ z objemu poputuje do zdravotníctva, ale tiež na opatrenia, ktoré majú 
zachovatˇ pracovné miesta a ochránitˇ podnikatelˇov. Až 350 miliárd eur, cˇo je pätina z výkonu ekonomiky, bude urcˇených na 
úvery.  
 
61. Koľko na pomoc zatiaľ vyčlenila slovenská vláda?  
Miliardu eur mesačne na podporu menších podnikateľov, ďalších 500 miliónov má isť na bankové záruky pre podnikateľov. Doteraz 
absentuje cielená pomoc pre veľké fabriky.  
 
62.  
 
Aké predajne môžu byť aktuálne otvorené?  
Predajne potravín  
Drogérie a lekárne  
Trafiky  
predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie  
 
prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením  
prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a  
 
leasingových služieb  
prevádzky telekomunikačných operátorov  
prevádzky internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb  
práčovne a čistiarne odevov  
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čerpacie stanice  
pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória  
autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,  
služby STK a EK  
servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky  
taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru  
advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a 
prekladatelia,  
prevádzky kľúčových služieb  
zberné dvory  
predajne metrového textilu a galantérie  
predajne a servisy bicyklov  
prevádzky záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2  
prevádzky stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu  
železiarstva, predajne farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2  
63. Aké pravidlá platia pre predajne?  
Mimo veterinárov a lekární budú všetky predajne v nedeľu zatvorené. Rovnako sa zaviedol limit na počet zákazníkov v predajni. Na 
25 metrov štvorcových predajnej plochy môže byť len jeden zákazník. Prevádzky musia zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo 
jednorázové rukavice pri vstupe. V radách pri pokladniciach musí byť zabezpečený odstup 25 metrov.  
64. Aké ďalšie sú ďalšie opatrenia, ktoré má realizovať vláda a samosprávy?  
V parlamente prešiel zákon o lokalizačných službách, v rámci ktorého bude môcť štát lokalizovať nakazených koronavírusom aj 
tých, ktorí sa s danou osobou stretli. Samosprávy zas musia zriadiť telefónne linky na donášku jedla či inej pomoci pre starších a 
tých, ktorí nemôžu chodiť von.  
 
65. Aké opatrenia vláda prijala pre podnikateľov, ktorí musia mať povinne zatvorené prevádzky?  
 
Štát preplatí 80 percent platu zamestnancov v povinne uzavretých firmách. Ide o zamestnávateľov a SZČO, ktorí museli prerušiť či 
obmedziť prevádzku, ktorí prerušili alebo obmedzili prevádzku pre ochranu zdravia zamestnancov, pre výpadky odbytu, zákaziek, 
subdodávok či nedostatok zamestnancov pre karanténu.  
 
Príspevok ide na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, časti celkovej ceny 
práce zamestnanca, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu aspoň na jeden týždenný pracovný čas a tiež na úhradu minimálnych 
odvodov SZČO.  
 
Príspevok sa poskytne každý mesiac počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu či výnimočnej situácie. Príspevky pre 
živnostníkov a zamestnancov budú podľa konkrétnej miery poklesu tržieb danej firmy. Okrem toho ministerstvo hospodárstva 
avizovalo aj preplácanie časti nájmu pre prevádzky, ktoré musia byť povinne zatvorené.  
66. Ako sa budú odkladať odvody?  
Vláda umožní odklad platby odvodov za zamestnávateľa, ak mu klesnú tržby o viac ako 40 percent. Takže s tým, žeby sa podniky 
odbremenili o odvody, sa nepočíta. V schválenej novele zákona sa odložili odvody, ktoré platí zamestnávateľ sám, nie tie, ktoré platí 
za zamestnanca za mesiac marec s tým, že vláda môže predĺžiť odklad aj na iné mesiace ako len marec.  
 
67. Bankové záruky  
Vláda poskytne bankové záruky 500 miliónov eur mesačne, aby banky refinancovali podniky výhodnejšie. Ministerstvo financií 
urobilo so spoločnosťou Slovak Investment Holding schému záruk a úrokových dotácií. Z europeňazí pôjde 38 miliónov eur, čo bude 
záruka za úvery komerčných bánk.  
 
Podpora je určená živnostníkom, malým a stredným podnikom. Pôjde o maximálne štvorročné úvery s 12-mesačným odkladom 
splátok istiny aj úroku. Úroková dotácia bude do štyroch percent, úroky bude znášať Holding. Ak firma udrží zamestnanosť, môže 
mať úver nízko- až bezúročne.  
 
68. Odklad preddavkov a zápočet strát  
Odklad platenia preddavkov dane z príjmu sa od apríla 2020 umožní všetkým podnikateľom, ktorým v danom mesiaci klesnú tržby, 
príjem či obrat o vyše 40 percent oproti rovnakému mesiacu 2019. Súčasne musia poslať o tom Finančnej správe čestné 
vyhlásenie.  
 
Podnikateľom sa umožní aj započítať si dosiaľ neuplatnené straty od roku 2014. Môžu to urobiť aj tí, ktorí podali priznanie kvôli 
hospodárskemu roku napríklad už v januári – vo februári 2020 si môžu cez dodatočné priznanie túto stratu douplatňovať.  
 
69. Ako bude vyzerať odklad úverov pre domácnosti a firmy?  
Odklad splátok úverov má byť pre občanov a malé firmy na deväť mesiacov. Občania môžu požiadať banky o odklad na túto dobu. 
Žiadosti sa budú vybavovať elektronicky. „Ľudia sa nestanú neplatičmi. Nebudú mať záznam v registri dlžníkov,“ povedal Heger.  
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O takzvané splátkové moratórium budú môcť požiadať aj samostatne zárobkovo činné osoby a malé a stredné firmy, ak nemali 
záznam ako neplatiči v posledných 30 dňoch.  
Splátky, ktoré mali prebehnúť počas deväťmesačného moratória, si budú môcť spotrebitelia presunúť na záver splátkového 
kalendára.  
Ak by mal napríklad úver končiť v roku 2025, deväť mesačných splátok bude splatných až vtedy. Ak by sa spotrebiteľ rozhodol 
dodržať konečný termín, môže si splátky navýšiť tak, aby bol termín zachovaný. Možná je aj kombinácia týchto dvoch spôsobov. 
Banky budú klientom ponúkať návrhy a klienti si ich budú môcť upraviť podľa potreby.  
Úroky sa budú účtovať aj počas odkladu splátok vo výške, v akej boli dohodnuté pri podpisovaní zmluvy. Pri lízingoch je odklad tri 
mesiace a následne o ďalšie tri, takže dokopy o pol roka.  
 
Vláda a banky sa ďalej dohodli na zvýšení limitu na bezkontaktné platby zo súčasných 20 na 50 eur.  
 
70. Aké obmedzenia budú platné počas Veľkej noci?  
ZAKAZUJE SA:  
 
1. Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti  
 
2. Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek  
 
VÝNIMKY SA VZŤAHUJÚ NA:  
 
1. Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti  
 
2. Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá v rámci 
jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc  
 
3. Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc  
 
4. Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc  
 
5. Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo 
forme jednej ďalšej osoby  
 
6. Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc  
 
7. Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby  
 
8. Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci 
územia Bratislavy a Košíc 
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Marta Svítková  

ROZHOVOR  
 
Cukrárom ide o čas, svoje prevádzky museli zatvoriť a odborníkov – cukrárskych majstrov – poslať na úrad práce, hovorí Tatiana 
Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
 
* Veľa ľudí iste nevie, že na dodávanie pečiva a chleba platia presne stanovené lehoty. Čo to znamená v praxi a prečo sú zdržania v 
doprave pre pekárov taký problém?  
 
Čerstvý chlieb musí byť do predajní dodaný 24 hodín od upečenia a čerstvé pečivo ako rožky, kaizerky a podobné do 12 hodín od 
upečenia. Tieto lehoty sú určené zákonom. Veľkým problémom pred tohtoročnými veľkonočným sviatkami boli dlhé kolóny na 
cestách a hraniciach okresov z dôvodu obmedzenia voľného pohybu osôb v záujme zabrániť šíreniu pandémie koronavírusu. 
Kontrolovanie ľudí v autách a preverovanie dôvodu ich cesty policajnými hliadkami spôsobilo rozsiahle dopravné kolapsy, ktoré 
zapríčinili niekoľkohodinové oneskorenie dodávok pekárenských výrobkov. Ak sa však pekárenské výrobky nedodajú do predajní 
načas, hrozia dva scenáre. Prvý – nemusí sa stihnúť dodacia lehota nariadená zákonom. Druhý – ak nie je pečivo na pultoch v 
čase, keď si zákazníci zvyknú kupovať čerstvé výrobky, ľudia si nekúpia to, o čo mali záujem a zostane tak nepredané na pultoch. 
Predajca má právo vrátiť ho pekárňam v prípade, ak bol porušený časový harmonogram dovozov, alebo za nedodržanie zmluvných 
podmienok. Pekárom tak hrozia obrovské straty z nepredaného tovaru.  
 
* Čo sa stane s pečivom, ktoré sa nespotrebuje alebo nepredá?  
 
Pripomeniem ešte ďalší problém. Je to obmedzenie predajného času vyhradeného výlučne pre seniorov. Obchodník má právo 
podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť. Tie sa logicky musia následne znehodnotiť, v lepšom prípade poslúžia ako krmivo pre 
zvieratá, v horšom končia v bioplynových staniciach.  
 
* Vianoce a Veľká noc sú sviatky, ktoré sa u nás nezaobídu bez koláčikov. Ako sa vyvíja záujem o tieto výrobky?  
 
Sviatky sú štandardne obdobím, keď pekárenské spoločnosti zaznamenávajú výrazné nárasty v objeme objednávok. Počas Vianoc 
rastie dopyt po pečive a vianočkách v desiatkach percent, dopyt po sendvičoch, takzvaných vekách, aj o stovky percent. Počas 
veľkonočných sviatkov stúpa dopyt po pekárenských výrobkoch v priemere o 20 percent. Čím je bližšie k dňu sviatku, v určitých 
prípadoch dopyt rastie aj o sto percent. Najväčší záujem bol tradične o klasické pečivo, no najmä po sladkých výrobkoch – 
barančeky a mazance, ale zároveň aj o spomínané sendviče, z ktorých sa často robia chlebíčky pre šibačov. Kým v minulých 
rokoch sme sledovali trend útlmu domáceho pečenia, súčasná výnimočná kríza, naopak, spôsobila, že ľudia začali viac piecť doma. 
V prvých dňoch po zavedení karantény pekári pocítili nárast dopytu v priemere o 40 percent, postupne dopyt klesal.  
 
* Koho z členov zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov najviac zasiahli obmedzenia počas koronakrízy?  
 
Reštrikciami boli zasiahnutí najmä cukrári. Museli z preventívnych dôvodov svoje prevádzky či výrobu zavrieť. Zároveň niektoré 
pekárenské spoločnosti, ktoré majú aj cukrársku výrobu, museli cukrársku výrobu buď obmedziť, alebo dočasne pozastaviť. 
Cukrárske výrobky totiž nie sú „nevyhnutné na prežitie“. Mnohí cukrári sa tak obracajú na zväz so žiadosťou o pomoc, pretože ako 
tvrdia: ide im o čas. Svojich ľudí, ktorí napríklad pracovali v cukrárňach ako odborníci cukrári, ale aj predavači či vodiči, totiž museli 
poslať na úrady práce. Myslím si, že v období, keď funguje v spoločnosti segment výroby, ktorý si vie na seba zarobiť, nemalo by 
mu byť znemožnené podnikať. Narážam napríklad na nášho člena cukrára v nemenovanom obchodnom reťazci, keď mu kontrola z 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zakázala predávať cukrárske výrobky výdajným spôsobom cez pult, ale oproti nemu 
sa predávajú cigarety a alkohol. Pýtam sa, či tieto komodity sú človeku prospešnejšie ako zákusky. A takýchto podobných alebo aj 
iných problémov viem vymenovať naozaj dosť.  
 
* Ako vnímate možnosti zlepšiť aktuálnu situáciu, čo by pomohlo?  
 
V období náročnom pre všetkých zažívame plno paradoxov, nedorozumení a niekedy až nezmyselných opatrení. Chápeme 
pohnútky vlády na ochranu osobného, ale aj verejného zdravia. Ako potravinári cítime veľmi malú podporu. Konštruktívna a funkčná 
komunikácia medzi štátnymi orgánmi a potravinárskymi samosprávami, ktorých členmi sú potravinárske zväzy, funguje len 
obmedzene. Práve informácie zdola a naša súčinnosť by pomohli kompetentným v konaní a rýchlejšom zmysluplnejšom 
rozhodovaní.  
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Myslím si, že v období, keď funguje v spoločnosti segment výroby, ktorý si vie na seba zarobiť, nemalo by mu byť znemožnené 
podnikať. 
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(MSA)  

TRENDY  
 
Obyčajný chlieb nám zovšednel, hoci zvyk privítať návštevu chlebom a soľou nám pripomína, že kedysi bol vzácnosťou. No 
priznajte, určite sa už aj vám stalo, že ste sa nevedeli dojesť chutného jemnučkého čerstvého chlebíka, ktorý vám niekde ponúkli. 
Možno to bolo na dedine u babky, možno niekde na večierku v meste...  
Chlieb si dnes môžeme kúpiť každý deň vo veľkých supermarketoch, v malých remeselných pekárňach, a kto má čas a chuť, upečie 
si ho aj doma. „Klasike“ v podobe bochníkov však čoraz viac konkurujú iné druhy pečiva. To, že sa menia chúťky spotrebiteľov a 
podiel spotreby základnej potraviny – chleba – rokmi neustále klesá, môže potvrdiť aj Tatiana Lopúchová, predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. „Preferencie sa výrazne zmenili najmä v porovnaní s obdobím asi za 
posledných 20 rokov. Pokles spôsobujú viaceré faktory. Za toto obdobie sa na pulty dostali adekvátne náhrady pečiva a chleba v 
podobe trvanlivých a pufovaných výrobkov. Tie sú vyhľadávané aj populáciou citlivou na lepok,“ vysvetľuje.  
Šírenie mýtu, že pečivo a chlieb sú zdraviu škodlivé, tiež prispelo k znižovaniu spotreby.  
Sortiment ovplyvňujú spotrebitelia „V čerstvom chlebe a pečive sa nachádza veľmi veľké množstvo takzvaných zdravých baktérií, 
enzýmov aj vlákniny, ktoré pozitívne vplývajú na trávenie ľudí, ktorí nie sú alergickí na lepok. Pociťujeme však výrazný rast záujmu o 
bezlepkové výrobky alebo takzvané FREE výrobky: sugar free, fat free, gluten free, lactose free,“ objasňuje Tatiana Lopúchová. 
Pokles spotreby čerstvého pečiva podľa nej súvisí aj s tým, že sa neustále rozširuje ponuka a zákazníci majú na výber zo širokej 
škály produktov, skúšajú a hľadajú obľúbené chute. Záujem o produkty sa mení z regionálneho hľadiska aj vzhľadom na vek. Kým 
staršia časť obyvateľov ešte siaha po klasickom chlebe a klasickom rožku, mladšia generácia skôr siahne po fit chlebe, pečive s 
príchuťou alebo po rozpekanom či dopekanom pečive. Kým v mestách je ponuka širšia, v menších dedinkách si z kapacitných 
dôvodov vyberajú z užšieho sortimentu, v ktorom ide zväčša práve o chlieb a pečivo. „Trendy vidíme aj v tom, že ľudia omnoho 
viacej experimentujú a vyhľadávajú netradičné chute či múky. Zákazníci siahajú napríklad po výrobkoch z ražnej, kukuričnej, 
ovsenej, zo špaldovej či z pohánkovej múky, po výrobkoch s prímesami mnohozrnných zmesí a príchutí. Ide o trendy, ktoré k nám 
presahujú z celého sveta,“ dodáva predsedníčka zväzu.  
Kvalita zo slovenských surovín Kvalita pekárskych výrobkov v prvom rade súvisí s kvalitou vstupných surovín. „Treba povedať, že 
slovenskí pekári kladú veľký dôraz na kvalitné vstupy. V tomto sa môžu spoľahnúť na kvalitné dodávky surovín predovšetkým zo 
slovenských mlynov, ako aj na dodávateľov ostatných surovín,“ hovorí Tatiana Lopúchová a dodáva, že kvalitu ovplyvňuje tiež 
technologický postup a v neposlednom rade šikovnosť pekárskych majstrov.  
Na Slovensku pekári produkujú predovšetkým čerstvé pekárske výrobky. Medzi členmi zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sú aj 
takí, ktorí produkujú mrazené polotovary a produkty. Paradoxom je, že tieto sa predávajú viac v zahraničí ako na Slovensku, ale na 
náš trh sa zase dovážajú výrobky zo zahraničia. „Preto aj týmto spôsobom apelujem na vlasteneckú hrdosť a patriotizmus pri kúpe 
domácich potravín. Ak sa dodržia všetky faktory, ktoré som spomínala, zákazník nachádza na pulte kvalitné slovenské potraviny 
dennej spotreby,“ zdôrazňuje.  
Rozdiel je medzi priemyselným a remeselným pečivom – v cene, zložení, ale aj v tvare. Každé má svoje špecifiká, ale všetky 
spĺňajú náročné požiadavky na kvalitu potravín. Predsedníčka zväzu pripomína, že práve segment pekárenských výrobkov je 
najmenej poznačený potravinovými škandálmi či negatívnymi výsledkami kontrol. Čo sa týka chuti, je podľa nej veľmi subjektívne 
hodnotiť kvalitu alebo nekvalitu, lebo čo chutí jednému, nemusí druhému. 
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Pomoc cukrárom ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
 
Bratislava 16. apríla (TASR) – Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž 
už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie nového koronavírusu. Ich sortiment totiž nie je podľa oficiálnych 
informácií nevyhnutný na prežitie obyvateľstva. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa na maloobchodný predaj platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí," povedala predsedníčka 
SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorú s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov.  
Podľa nej hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, 
pretože pre nich často pracujú aj celú dekádu či od rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami 
od svojich odberateľov, prevažne zo siete Horeca. Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  

https://www.teraz.sk/ekonomika/cukrari-sa-pre-koronavirus-obavaju-s/460590-clanok.html
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"Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky," upozornila Lopúchová.  
Cukrári podľa nej vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovanie na vládu a príslušné 
orgány, aby povolili otvorenie cukrární, samozrejme, pod podmienkou dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti 
posedenia.  
"Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú napríklad k 
zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila," priblížila 
Lopúchová.  
Dodala, že ďalším variantom je aj možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Týmto 
sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na 
regionálnej úrovni za vopred určených podmienok.  
Lopúchová uzavrela, že pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať 
so štátnymi organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami. 
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Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z 

dôvodu šírenia pandémie nového koronavírusu.  
 
Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z 
dôvodu šírenia pandémie nového koronavírusu. Ich sortiment totiž nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný na prežitie 
obyvateľstva. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa na maloobchodný predaj platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí," povedala predsedníčka 
SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorú s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov.  
Podľa nej hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, 
pretože pre nich často pracujú aj celú dekádu či od rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami 
od svojich odberateľov, prevažne zo siete Horeca. Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr. 
"Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky," upozornila Lopúchová.  
Cukrári podľa nej vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovanie na vládu a príslušné 
orgány, aby povolili otvorenie cukrární, samozrejme, pod podmienkou dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti 
posedenia. "Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú 
napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila," 
priblížila Lopúchová.  
Dodala, že ďalším variantom je aj možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Týmto 
sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na 
regionálnej úrovni za vopred určených podmienok.  
Lopúchová uzavrela, že pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať 
so štátnymi organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami. 

 
  

 

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/203405/Cukrari-sa-pre-koronavirus-obavaju-straty-svojho-podnikania
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TASR  

Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z 
dôvodu šírenia pandémie nového koronavírusu.  
 
Ich sortiment totiž nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný na prežitie obyvateľstva. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
„V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa na maloobchodný predaj platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí," povedala predsedníčka 
SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorú s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov.  
Podľa nej hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, 
pretože pre nich často pracujú aj celú dekádu či od rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami 
od svojich odberateľov, prevažne zo siete Horeca. Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
„Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky," upozornila Lopúchová.  
Apel na vládu  
Cukrári podľa nej vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovanie na vládu a príslušné 
orgány, aby povolili otvorenie cukrární, samozrejme, pod podmienkou dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti 
posedenia. "Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú 
napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila," 
priblížila Lopúchová.  
Dodala, že ďalším variantom je aj možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Týmto 
sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na 
regionálnej úrovni za vopred určených podmienok.  
Lopúchová uzavrela, že pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať 
so štátnymi organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
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 

 
  

 

https://www.aktuality.sk/clanok/782788/koronavirus-cukrari-apeluju-na-vladu-boja-sa-straty-svojho-podnikania/
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TASR  

Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí.  
 
Čítať neskôr  
Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z 
dôvodu šírenia pandémie nového koronavírusu. Ich sortiment totiž nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný na prežitie 
obyvateľstva. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa na maloobchodný predaj platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí," povedala predsedníčka 
SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorú s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov.  
Podľa nej hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, 
pretože pre nich často pracujú aj celú dekádu či od rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami 
od svojich odberateľov, prevažne zo siete Horeca. Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr. 
"Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky," upozornila Lopúchová.  
Cukrári podľa nej vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovanie na vládu a príslušné 
orgány, aby povolili otvorenie cukrární, samozrejme, pod podmienkou dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti 
posedenia. "Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú 
napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila," 
priblížila Lopúchová.  
Dodala, že ďalším variantom je aj možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Týmto 
sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na 
regionálnej úrovni za vopred určených podmienok.  
Lopúchová uzavrela, že pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať 
so štátnymi organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme. 
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Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu. Ich 

sortiment totiž nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu obyvateľstva.  
 
„V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí,“ hovorí Tatiana Lopúchová, 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorú s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov.  
Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože 
pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od 

https://www.postoj.sk/53790/cukrari-sa-pre-koronavirus-obavaju-straty-svojho-podnikania
http://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/4624-cukrari-sa-obavaju-straty-svojho-podnikania
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svojich odberateľov, prevažne zo siete HORECA. Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
„Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky,“ upozorňuje T. Lopúchová.  
Cukrári vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovanie na vládu a príslušné orgány, aby 
povolili otvorenie cukrární, samozrejme za podmienky dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia. 
„Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú napríklad k 
zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila,“ uviedla T. 
Lopúchová.  
Dodala, že ďalším variantom je aj možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Týmto 
sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na 
regionálnej úrovni za vopred určených podmienok.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 

 
  

 



151/259 

 

 

Späť 
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Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z 

dôvodu šírenia pandémie koronavírusu. Ich sortiment totiž nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu obyvateľstva.  
 
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí ,“ hovorí Tatiana Lopúchová, 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorú s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov.  
Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože 
pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od 
svojich odberateľov. Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr. „ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne 
nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie na úhradu vlastných 
záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých obchodných reťazcoch 
sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez výdajné pulty zákusky 
,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová.  
Zdolala koronavírus a opäť pracuje! Prvá z nakazených, riaditeľka škôlky v Ružinove priznala, čo bolo najhoršie  
Cukrári vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovanie na vládu a príslušné orgány, aby 
povolili otvorenie cukrární, samozrejme za podmienky dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia. 
„Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú napríklad k 
zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila ,“ uviedla 
Lopúchová.  
Dodala, že ďalším variantom je aj možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov.  
(ts, ms)  
Páčil sa vám článok?  
 
Zdroj: ms 
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Cukrári sú zúfalí. Boja sa o prežitie, no prepúšťať nechcú  
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TASR  

Podľa oficiálnych informácií sortiment cukrární nie je nevyhnutný na prežitie obyvateľstva, preto ostávajú zatvorené.  
 
Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z 
dôvodu šírenia pandémie nového koronavírusu.  
Ich sortiment totiž nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný na prežitie obyvateľstva. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa na maloobchodný predaj platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární," povedala predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
"Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. Zväčša 
ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí," povedala Lopúchová, ktorú s 
prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov.  
 
Podľa nej hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, 
pretože pre nich často pracujú aj celú dekádu či od rozbehu cukrárskej výroby.  
Chýbajú financie  
 
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete Horeca. Tí z dôvodu zatvorených 
prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
"Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky," upozornila Lopúchová.  
Dve možnosti  
 
Cukrári podľa nej vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovanie na vládu a príslušné 
orgány, aby povolili otvorenie cukrární, samozrejme, pod podmienkou dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti 
posedenia.  
"Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú napríklad k 
zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila," priblížila 
Lopúchová.  
Dodala, že ďalším variantom je aj možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov.  
Týmto sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na 
regionálnej úrovni za vopred určených podmienok.  
Lopúchová uzavrela, že pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať 
so štátnymi organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Koronavírus a COVID - 19  
 
Mapa šírenia koronavírusu na Slovensku  
Aktuálne informácie o koronavíruse  
Interaktívna mapa koronavírusu vo svete  
Všetko dôležité o ochorení COVID 19 

 
  

 

Sladké remeslo s horkou chuťou: Cukrári sú zúfalí, prepúšťajú a 

hovoria o krachu  

Dátum: 16.04.2020 

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2131828-cukrari-su-zufali-boja-sa-o-prezitie-no-prepustat-nechcu
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Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z 

dôvodu šírenia pandémie nového koronavírusu.  
 
Ich sortiment totiž nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný na prežitie obyvateľstva. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
Koniec sladkého podnikania?  
„V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa na maloobchodný predaj platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí,“ povedala predsedníčka 
SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorú s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov.  
Podľa nej hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, 
pretože pre nich často pracujú aj celú dekádu či od rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete Horeca. Tí z dôvodu zatvorených 
prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
„Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky,“ upozornila Lopúchová.  
Vidia iba 2 možnosti  
Cukrári podľa nej vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovanie na vládu a príslušné 
orgány, aby povolili otvorenie cukrární, samozrejme, pod podmienkou dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti 
posedenia.  
„Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú napríklad k 
zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila,“ priblížila 
Lopúchová.  
Dodala, že ďalším variantom je aj možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov.  
Týmto sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na 
regionálnej úrovni za vopred určených podmienok.  
Lopúchová uzavrela, že pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať 
so štátnymi organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
 
Galéria  
 
Galéria 

 
  

 

Cukrári sa pre koronavírus obávajú straty svojho podnikania  

Dátum: 16.04.2020 

Zdroj: zivotpo.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 
Doprava Mhd  

Bratislava 16. apríla (TASR) – Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž 
už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie nového koronavírusu.  
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Ich sortiment totiž nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný na prežitie obyvateľstva. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa na maloobchodný predaj platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí," povedala predsedníčka 
SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorú s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov.  
Podľa nej hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, 
pretože pre nich často pracujú aj celú dekádu či od rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami 
od svojich odberateľov, prevažne zo siete Horeca. Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
"Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky," upozornila Lopúchová.  
Cukrári podľa nej vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovanie na vládu a príslušné 
orgány, aby povolili otvorenie cukrární, samozrejme, pod podmienkou dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti 
posedenia. "Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú 
napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila," 
priblížila Lopúchová.  
Dodala, že ďalším variantom je aj možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Týmto 
sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na 
regionálnej úrovni za vopred určených podmienok.  
Lopúchová uzavrela, že pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať 
so štátnymi organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami. 
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Bratislava 16. apríla (TASR) Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už 

niekolko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie nového  
koronavírusu. Ich sortiment totiž nie je podla oficiálnych informácií nevyhnutný na prežitie obyvatelstva. Informoval o tom Slovenský 
zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
"V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa na maloobchodný predaj platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ludí," povedala predsedníčka 
SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorú s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov.  
Podla nej hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ludí. Mnohí podla svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, 
pretože pre nich často pracujú aj celú dekádu či od rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami 
od svojich odberatelov, prevažne zo siete Horeca. Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr. 
"Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky," upozornila Lopúchová.  
Cukrári podla nej vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovanie na vládu a príslušné 
orgány, aby povolili otvorenie cukrární, samozrejme, pod podmienkou dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti 
posedenia. "Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú 
napríklad k zatvoreným  
záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila," priblížila Lopúchová.  
Dodala, že ďalším variantom je aj možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Týmto 
sa slovenskí cukrári obracajú na velké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na 
regionálnej úrovni za vopred určených podmienok.  
Lopúchová uzavrela, že pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať 
so štátnymi organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
 
jal tur 
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17/04/2020 / Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov  

 
Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z 
dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
Ich sortiment totiž nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu obyvateľstva. „ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich 
sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek 
vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré 
prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí,“ hovorí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorú s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov.  
Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože 
pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od 

http://www.sppk.sk/clanok/3240
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svojich odberateľov, prevažne zo siete HORECA. Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr. „ 
Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie na 
úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová.  
Cukrári vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovanie na vládu a príslušné orgány, aby 
povolili otvorenie cukrární, samozrejme za podmienky dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia. 
„Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú napríklad k 
zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila,“ uviedla 
Tatiana Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Dodala, že ďalším variantom je aj možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Týmto 
sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na 
regionálnej úrovni za vopred určených podmienok.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami. 
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Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z 

dôvodu šírenia pandémie koronavírusu. Ich sortiment totiž nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu obyvateľstva. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní.  
 
V zmysle platných opatrení, ktoré sa vzťahujú k maloobchodnému predaju, platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zeleniny a 
ovocia či pekárne. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, čo je dôvodom obáv cukrárov. Tí sa strachujú o budúcnosť svojho 
podnikania, ktoré často budovali celé roky. „Vo väčšine prípadoch ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a 
zamestnávajú v priemer 20 ľudí,“ tvrdí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
 
Ide o čas  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v týchto dňoch kontaktovalo viacero cukrárov s prosbou o pomoc. Hovoria, že im 
ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich často 
pracujú aj celú dekádu či od rozbehu výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne 
zo siete HORECA. Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr. „Cukrári sú zúfalí. Pozitívne 
nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie na úhradu vlastných 
záväzkov, čo ich vyraďuje z nároku na túto finančnú pomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých obchodných reťazcoch sú 
otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez výdajné pulty zákusky,“ 
objasňuje situáciu Tatiana Lopúchová.  
 
Cukrári vidia dve možné riešenia  
Jednou z možnosti, na ktorú upozorňujú cukrári, je apelovanie na vládu a príslušné orgány, aby povolili otvorenie cukrární, 
samozrejme za podmienky dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia. „Argumentujú tým, že v 
maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, 
ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila,“ uviedla Tatiana Lopúchová a zároveň 
dodala, že ďalším variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Týmto sa 
slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej 
úrovni za vopred určených podmienok.  
Pomoc cukrárom ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude následne o ich problémoch rokovať so 
štátnymi organizáciami i jednotlivými obchodnými reťazcami. 
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Droždie je aktuálne na Slovensku lukratívnym tovarom, ešte vlani 
časť dorábali aj v Trenčíne  
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Agáta STANEKOVÁ, moderátorka  
Droždie je aktuálne na Slovensku lukratívnym tovarom. Na pultoch reťazcov, no i maloobchodov by ste ho zväčša hľadali márne. Je 
to aj preto, že sa už u nás nevyrába, pritom ešte vlani dorábali časť komponentov aj v Trenčíne. Obyvatelia spolu s mestom sa však 
pre šíriaci sa zápach domohli ukončenia produkcie. Teraz to niektorí sčasti ľutujú. Zväz pekárov tvrdí, že pre svoju produkciu má 
droždia dostatok. Ponúkať ho maloobchodu sa však nechystá.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Droždie sa na Slovensko už iba dováža, no v minulosti sme mali výrobu v Trenčíne aj Trebišove. Hovorkyňa Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.  
 
Jana HOLÉCIOVÁ, hovorkyňa SPPK  
Vplyvom globalizácie trhu, ekonomických rozhodnutí veľkých materských nadnárodných firiem o presunutí výroby do iných krajín sa 
s výrobou droždia na Slovensku skončilo.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Kvasnice pre droždie ešte do vlaňajšej jari sušili aj v trenčianskej prevádzke Za mostami. Miestnym ale dlhodobo prekážal šíriaci sa 
zápach. Radnica dokonca vo veci podala žalobu a ukončila dočasný súhlas na prevádzku. Hovorkyňa Erika Ságová.  
 
Erika SÁGOVÁ, hovorkyňa Trenčína  
Droždiareň od 1. apríla 2019 nevyrába. Štátny dohľad na mieste preukázal stavebné úpravy bez stavebného povolenia. O tom, či je 
prevádzka presťahovaná, nemáme vedomosť.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Pre mesto je podľa nej podstatné, že už neobťažuje obyvateľov zápachom. Tí, ktorých sme oslovili na mieste a v blízkosti obchodu 
s potravinami, mali teraz zmiešané pocity.  
 
miestna obyvateľka  
No je to dobré, keď ten smrad neni, ale aby boli kvasnice.  
 
miestna obyvateľka  
Všetko má svoju cenu, no ale bývať tu bolo otrasné. To sa nedalo vetrať. No zase neni droždie, no.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Táto pani tvrdí, že za dlhé roky si už na rôzne vône z prevádzky zvykla a skôr jej prekáža nedostatok droždia.  
 
miestna obyvateľka  
Sa musí zháňať, nikde sú nie. No nemáme. Kde sa vyrábali, tak nemáme kvasnice.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Podľa šéfky Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiany Lopúchovej ide až o celoeurópsky problém. Najmä preto, 
že ľudia začali piecť doma. Droždia pre pekárov je ale dostatok.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Aj také indície, aby sme predávali, pekári, ale naozaj toho droždia sa nedá nahrabať, ako sa povie, do zásoby.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Upozorňuje, že má spotrebu iba 30 dní.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Viem, že niektorí malí pekári predávajú vo svojich predajniach, ale ak by sa to malo vo väčšom merítku, tak si naozaj vyblokujeme 
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svoje vlastné droždie.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Navyše je presvedčená, že ak by sme aspoň jednu droždiareň mali, taký veľký výpadok by sme neriešili. Ctibor Michalka, RTVS. 
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Vladimíra LEGÍŇOVÁ, redaktorka  
Droždie je aktuálne na Slovensku lukratívnym tovarom. Na pultoch reťazcov, no i maloobchodov by ste ho zväčša hľadali márne. Je 
to aj preto, že sa už nás nevyrába. Pritom ešte vlani dorábali časť komponentov aj v Trenčíne. Obyvatelia spolu s mestom sa ale 
kvôli šíriacemu zápachu domohli ukončenia produkcie. Teraz to niektorí z časti ľutujú. Zväz pekárov tvrdí, že pre svoju produkciu má 
droždia dostatok. Ponúkať ho maloobchodu sa však nechystá.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Droždie sa na Slovensku už iba dováža, no v minulosti sme mali výrobu v Trenčíne aj Trebišove. Hovorkyňa Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.  
 
Jana HOLÉCIOVÁ, hovorkyňa, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora  
Vplyvom globalizácie trhu ekonomických rozhodnutí veľkých materských nadnárodných firiem o presunutí výroby do iných krajín sa 
s výrobou droždia na Slovensku skončila.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Kvasnice pre droždie ešte do vlaňajšej jari sušili aj v Trenčianskej prevádzke za mostami. Miestnym, ale dlhodobo prekážal šíriaci 
sa zápach. Radnica dokonca vo veci podal žalobu a ukončila dočasný súhlas na prevádzku. Hovorkyňa Erika Ságová.  
 
Erika SÁGOVÁ, hovorkyňa Trenčína  
Droždiareň od 1. apríla 2019 nevyrába. Štátny dohľad na mieste preukázal stavebné úpravy bez stavebného povolenia. O tom, či je 
prevádzka presťahovaná nemáme vedomosť.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Pre mesto je podľa nej podstatné, že už neobťažuje obyvateľov zápachom. Tí, ktorých sme oslovili na mieste a v blízkosti obchodu 
s potravinami mali teraz zmiešané pocity.  
 
obyvatelia Trenčína  
Je to dobré, keď ten smrad nie je, ale aby boli kvasnice.  
 
obyvatelia Trenčína  
Všetko má svoju cenu, ale bývať tu bolo otrasné. Tu sa nedalo vetrať, ale zas nie je droždie.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Táto pani tvrdí, že za dlhé roky si už na rôzne vône z prevádzky zvykla a skôr jej prekáža nedostatok droždia.  
 
obyvatelia Trenčína  
Sa musí zháňať, nikde nie sú. Nemáme, kde sa vyrábali, tak nemáme kvasnice.  
 
Vlado ZÁBORSKÝ, redaktor  
Podľa šéfky Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiany Lopúchovej ide až o celoeurópsky problém. Najmä preto, 



165/259 

že ľudia začali piecť doma. Droždia pre pekárov je ale dostatok.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Sú aj také indície, aby sme predávali pekári. Ale naozaj toho držia sa nedá nahrabať ako sa povie do zásoby.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Upozorňuje, že má spotrebu iba 30 dní.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Viem, že niektorí malí pekári predávajú vo svojich predajniach, ale keby sa to malo vo väčšom merítku, tak si naozaj vyblokujeme 
svoje vlastné droždie.  
 
Ctibor MICHALKA, redaktor  
Navyše je presvedčená, že ak by sme aspoň jednu droždiareň mali, taký veľký výpadok by sme neriešili. Ctibor Michalka, RTVS. 

 
  

 

Cukrári žiadajú Matoviča o uvoľnenie opatrení  
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Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov 

zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu. Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu.  
 
Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia. Druhým 
variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Informovala o tom 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok,“ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva. „V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, 
zelovocov a pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často 
budovali dlhé roky. Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí,“ 
pokračovala Tatiana Lopúchová.  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca 
(hotely, reštaurácie, kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
„Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky,“ dodala Tatiana Lopúchová. 

 

  

 

https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/549074-cukrari-ziadaju-matovica-o-uvolnenie-opatreni/
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Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva 
varianty možnej pomoci  

Dátum: 19.04.2020 

Zdroj: webnoviny.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 
SITA Slovenská tlačová agentúra  

Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov 
zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Zdieľať  
Viac k osobe  
Tatiana Lopúchová  
 
Foto: ilustračné, Getty images 

 
  

 

Zatvorené predajne ženú malé cukrárne do krachu, varuje zväz 

pekárov  

Dátum: 19.04.2020 

https://www.webnoviny.sk/slovenski-cukrari-su-zufali-a-obavaju-sa-krachu-maju-vsak-dva-varianty-moznej-pomoci/
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Cukrári žiadajú ich otvorenie alebo dohodu s obchodnými reťazcami o odbere ich produktov. Slovenskí cukrári sa obávajú straty 
svojho podnikania.  
 
Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu. 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia. Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji 
výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok,“ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva. „V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, 
zelovocov a pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často 
budovali dlhé roky. Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí,“ 
pokračovala Tatiana Lopúchová.  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca 
(hotely, reštaurácie, kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
„Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
— SITA  
Našli ste chybu? Napíšte nám na ks.skinned@aickader 

 

  

 

Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva 
varianty možnej pomoci  

Dátum: 19.04.2020 

Zdroj: spravy.pozri.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 

Cukrári žiadajú ich otvorenie alebo dohodu s obchodnými reťazcami o odbere ich produktov.  

 
19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 
sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka  
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  

https://denniks.sk/37048/zatvorene-predajne-zenu-male-cukrarne-do-krachu-varuje-zvaz-pekarov/
https://spravy.pozri.sk/clanok/slovenski-cukrari-su-zufali-a-obavaju-sa-krachu-maju-vsak-dva-varianty-moznej-pomoci/1512846
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Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
 
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
 
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k téme: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Viac o téme: Koronavírus  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk - Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené. 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Viac o téme: Koronavírus  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk - Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené. 
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Publikoval editor -  

19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 
sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň Ekonomické dopady koronavírusu Koronavírus SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené. 

 

  

 

Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva 
varianty možnej pomoci  

Dátum: 19.04.2020 

Zdroj: 24hod.sk  

Strana:  

https://slovak.press/ekonomika/slovenski-cukrari-su-zufali-a-obavaju-sa-krachu-maju-vsak-dva-varianty-moznej-pomoci/


176/259 

Originál: URL  

 

Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov 

zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu. Cukrári ...  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci - diskusné fórum čitateľov  
 
19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 
sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu. 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 
sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
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Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami. 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 
sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Viac o téme: Koronavírus  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
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pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň Ekonomické dopady koronavírusu Koronavírus SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené. 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 
sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC)  
Tatiana Lopúchová.  
 
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
 
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
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rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
 
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené.  
19. apríla 2020 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami. 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC)  
Tatiana Lopúchová.  
 
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
 
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
 
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené. 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
 
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
 
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
 
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené.  
19. apríla 2020 
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19.4.2020 – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už 

niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami. 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Viac o téme: Koronavírus  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené.  
19. apríla 2020 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
 
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
 
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
 
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené.  
19. apríla 2020 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC)  
Tatiana Lopúchová.  
 
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
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Lopúchová.  
 
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
 
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené. 
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Stalo Vo  

19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 
sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvoreniecukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčkaSlovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC)Tatiana Lopúchová.  
 
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
 
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
 
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam:cukráreň,Ekonomické dopady koronavírusu,Koronavírus,SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk –Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci© SITA Všetky práva 
vyhradené. 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
 
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
 
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
 
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené. 
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varianty možnej pomoci  

Dátum: 19.04.2020 

Zdroj: deed.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 

19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Viac o téme: Koronavírus  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok,“ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu  
„V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí,“ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Zdroj: Webnoviny.sk - Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené. 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
 
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
 
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
 
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené.  
19. apríla 2020 
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Ekonomika by SITA - 19. apríla 2020 19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. 

Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
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rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené. 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Zákusky sa predávajú  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
Cukrári sú zúfalí  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami. 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
 
Zákusky sa predávajú  
„Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok,“ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
„V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí,“ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
 
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby.  
Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, 
kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
 
Cukrári sú zúfalí  
„Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk - Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci © SITA Všetky práva 
vyhradené.  
© SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. si vyhradzuje výlučné právo 
udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí. 
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Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však varianty 
možnej pomoci  
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Zákusky sa predávajú  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Viac o téme: Koronavírus  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 

https://secovce.virtualne.sk/spravodajstvo/slovenski-cukrari-su-zufali-a-obavaju-sa-krachu-maju-vsak-varianty-moznej-pomoci.html
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Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí.  
Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od rozbehu 
cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, 
reštaurácie, kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené. 
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Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však varianty 
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19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
 
Zákusky sa predávajú  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
 
Viac o téme: Koronavírus  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
 
Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
 
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí.  
Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od rozbehu 
cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, 
reštaurácie, kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené.  
 
Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však varianty možnej pomoci. 
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Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však varianty 
možnej pomoci  

Dátum: 19.04.2020 

Zdroj: lucenec.virtualne.sk  

Strana:  

Originál: URL  

 

19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov 

sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.  
Zákusky sa predávajú  
Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom 
informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Viac o téme: Koronavírus  
„ Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok, “ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva.  
Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu  
„ V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a 
pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. 
Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí, “ pokračovala Tatiana 
Lopúchová.  
Prosia o pomoc  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí.  
Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od rozbehu 
cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, 
reštaurácie, kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
„ Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky, “ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Viac k témam: cukráreň, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZPCC Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené. 
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Gabriela MARCHEVSKÁ, moderátorka  
So zatvorenými prevádzkami sa rútia malí cukrári do krachu. Na základe súčasných opatrení nepatria medzi výnimky 
maloobchodníkov, ktorí môžu mať otvorené. Cukrári hovoria, že im ide o čas. Tak ako aj ďalší, nemajú z čoho platiť nájmy, faktúry, 
ani zamestnancov. Z pohľadu epidemiológov je ale otvorenie cukrární rizikové.  
 
Anna MAZREKU, redaktorka  
Cukrári sú zúfalí. So zatvorenými prevádzkami nemajú peniaze na úhradu faktúr. V cukrárňach zostali nakúpené suroviny za tisícky 
EUR, ktorým sa navyše končí záruka.  
 
Janka KÉRIOVÁ, majiteľka cukrárne  
Ja som úplne odstavená. Keď sa niečo neurobí a nespustí sa aspoň nejaký ten predaj zmrzliny, všetko sa bude musieť vyhodiť a 
nakúpiť zas nový tovar. Není odkiaľ zobrať tie peniažky na ten nový tvar.  
 
Anna MAZREKU, redaktorka  
Pozitívne nevidia ani štátnu pomoc. Nárok na vyplatenie dotácií za pokles tržieb niektorým totiž nevzniká.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Lebo tým niektorým cukrárom pri vypisovaní tých dotazníkov vznikli nejaké okolnosti, ktoré im znemožňujú brať tento príspevok, 
čiže naozaj tie finančné zdroje úplne im došli.  
 
Anna MAZREKU, redaktorka  
Problémom aj komunikácia s úradmi. Rozdielne informácie dostávajú drobných podnikateľov do rozpakov. Kým hlavný hygienik 
výdaj cez okienka alebo formou balenia povolil, regionálny nie.  
 
Renáta BENÍKOVÁ, regionálna hygienička  
Momentálne stále platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, kde sú takéto prevádzky zaradené medzi tie, ktoré musia byť 
uzatvorené.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Niekedy sa naozaj stávajú také paradoxy, že čo nefunguje v tomto okrese, tak v druhom okrese je zase povolené. Takže tam by 
sme potrebovali možno aj také tie jednoznačnejšie usmernenia.  
 
Anna MAZREKU, redaktorka  
Opatrenie, ktoré povoľuje len rozvoz výrobkov do domácností, je pre nich časovo a finančne neefektívne. Z pohľadu epidemiológov 
je ale otvorenie cukrární zatiaľ rizikové.  
 
Eduard HEGER, minister financií /OĽANO/  
Je to podmienené, aby sme sledovali vlastne ten dopad, ten zdravotný dopad s takou veľkou citlivosťou. Aby nám tu neprepukla tá 
epidémia do tej exponenciály, je úplne kľúčové.  
 
Anna MAZREKU, redaktorka  
Pre cukrárov tak zostáva možnosťou predaj výrobkov po dohode s miestnymi obchodníkmi. S nimi by mohli po skončení krízy 
zároveň ďalej spolupracovať a zvýšiť svoje tržby.  
 
Igor MATOVIČ, predseda vlády SR /OĽaNO/  
Táto situácia vyžaduje, že nie, že iba budeme, otočíme rukou a budeme čakať na pomoc, ktorá z pozície štátu môže prísť iba v 
obmedzenej šírke a výške, ale zároveň aj skúsime niekedy zmeniť to, to myslenie a zaužívané chodníčky a myslenie aj v tom 
podnikaní.  
 
Anna MAZREKU, redaktorka  
Ústredný krízový štáb stále uvažuje o postupnom otváraní niektorých prevádzok. Ako bude postupovať, by sme sa mali dozvedieť 
už budúci týždeň. Pre TA3 Anna Mazreku. 
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Heureka Evolution  

Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov 

zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu  
 
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia. Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji 
výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok,“ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva. „V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, 
zelovocov a pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často 
budovali dlhé roky. Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí,“ 
pokračovala Tatiana Lopúchová.  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca 
(hotely, reštaurácie, kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
„Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Varovanie 
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Bratislava 20. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay) Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania.  

 
Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu  
Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania 
prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia. Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji 
výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto 
situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v 
maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc 
pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok,“ ozrejmila Tatiana Lopúchová.  
Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu 
obyvateľstva. „V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, 
zelovocov a pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často 
budovali dlhé roky. Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí,“ 
pokračovala Tatiana Lopúchová.  
Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich 
ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od 
rozbehu cukrárskej výroby. Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca 
(hotely, reštaurácie, kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.  
„Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie 
na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez 
výdajné pulty zákusky,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi 
organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.  
Zdroj  
 
Ilustračné foto 
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SITA Zdroj: SITA  

Zástupcovia Rady pekárov SR v týchto dňoch odoslali novému vedeniu agrorezortu súbor opatrení na podporu odvetvia pod 
názvom Výzva pre novú vládu.  
 
Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.  
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, prijatie opatrení na 
zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie 
DPH na všetky pekárenské výrobky.  
Podpora remesla a reforma dotačnej politiky  
Agentúru SITA o tom v pondelok informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) , ktorý je 
súčasťou Rady pekárov SR, Tatiana Lopúchová.  
Okrem spomínaných opatrení, ktoré Rada pekárov SR považuje za najdôležitejšie, sa vo výzve smerovanej Vláde SR objavilo aj 
dokončenie a implementácia legislatívnych predpisov o ekonomicky oprávnených nákladoch, väčšia implementácia európskej 
legislatívy, reforma dotačnej politiky či reforma potravinárskej legislatívy a podpory remeselného vzdelávania.  
„Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých 
niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dopad na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval 
rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a 
otvorený dialóg,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
Najväčší potravinársky odbor  
Ako ďalej uviedla, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym odborom podľa počtu 
prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na slovenskom trhu. Vplyvom vysokých a 
neustále rastúcich nákladov, sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch.  
Podľa aktuálnych dát sa na domácom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby pečiva a chleba 
venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12-tisíc ľudí a na celkových tržbách a výrobe 
potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 percentami.  
Rada pekárov SR aktuálne zastrešuje všetky stavovské pekárske organizácie a spoločnosti z daného sektora zamestnávajúce 
dovedna 12-tisíc pracovníkov na Slovensku.  
Agentúra SITA požiada o reakciu aj MPRV SR.  
Zdieľať  
Viac k osobe  
Tatiana Lopúchová  
 
Foto: SITA/Martin Havran 
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Podľa aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby pečiva a chleba 

venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín.  
 
Bratislava 20. apríla (TASR) – Zástupcovia Rady pekárov SR odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR súbor opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu. Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského 
sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
"Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých 
niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dosah na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval 
rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a 
otvorený dialóg," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC, ktorý je súčasťou Rady pekárov SR. Tá aktuálne zastrešuje 
všetky stavovské pekárske organizácie.  
Ako ďalej Lopúchová spresnila, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym odborom 
podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu. Vplyvom 
vysokých a neustále rastúcich nákladov sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch.  
Lopúchová dodala, že podľa aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby 
pečiva a chleba venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12.000 ľudí a na celkových tržbách a 
výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 %. 
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TASR  

Pekárenský sektor zamestnáva 12-tisíc ľudí a na celkových tržbách a výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 percentami.  
 
Zástupcovia Rady pekárov odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor opatrení pod 
názvom Výzva pre novú vládu.  
Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Informoval o 
tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
Hlavne komunikácia  
 
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
 
"Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka 
SZPCC, ktorý je súčasťou Rady pekárov SR. Tá aktuálne zastrešuje všetky stavovské pekárske organizácie.  
"Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dosah na sektor, avšak v rámci 
vzájomných diskusií a odborných debát inicioval rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu 
ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a otvorený dialóg," uviedla Lopúchová.  
 
Zamestnáva 12-tisíc ľudí  
 
Ako ďalej Lopúchová spresnila, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym odborom 
podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov.  
Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu. Vplyvom vysokých a neustále rastúcich nákladov sa pekári čoraz 
častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch.  
Lopúchová dodala, že podľa aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby 
pečiva a chleba venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín.  
Celý sektor zamestnáva 12-tisíc ľudí a na celkových tržbách a výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 percentami. 
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Chcú zabrániť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade sociálneho balíčka.  
 
 

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2133742-pekarstvo-patri-u-nas-k-najviac-ohrozenym-odvetviam-jeho-zastupcovia-ziadaju-zmeny
https://ekonomika.sme.sk/c/22387147/pekari-zaslali-vlade-subor-opatreni-na-zachranu-sektora.html
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BRATISLAVA. Zástupcovia Rady pekárov Slovenskej republiky odoslali novému vedeniu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka súbor opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu.  
 
Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Informoval o 
tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
 
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
 
"Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých 
niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dosah na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval 
rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a 
otvorený dialóg," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC, ktorý je súčasťou Rady pekárov.  
 
Tá aktuálne zastrešuje všetky stavovské pekárske organizácie.  
 
Ako ďalej Lopúchová spresnila, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym odborom 
podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov.  
 
Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu. Vplyvom vysokých a neustále rastúcich nákladov sa pekári čoraz 
častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch.  
 
Lopúchová dodala, že podľa aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby 
pečiva a chleba venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12-tisíc ľudí a na celkových tržbách a 
výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 percentami. 
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Podľa aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby pečiva a chleba 

venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín.  
 
Bratislava 20. apríla (TASR) – Zástupcovia Rady pekárov SR odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR súbor opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu. Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského 
sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
"Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých 
niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dosah na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval 
rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a 
otvorený dialóg," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC, ktorý je súčasťou Rady pekárov SR. Tá aktuálne zastrešuje 
všetky stavovské pekárske organizácie.  
Ako ďalej Lopúchová spresnila, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym odborom 
podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu. Vplyvom 
vysokých a neustále rastúcich nákladov sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch.  

https://www.teraz.sk/import/pekari-zaslali-vlade-subor-opatreni/461400-clanok.html
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Lopúchová dodala, že podľa aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby 
pečiva a chleba venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12.000 ľudí a na celkových tržbách a 
výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 %. 
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BRATISLAVA – Zástupcovia Rady pekárov SR odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor 

opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu. Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu 
potravinovej sebestačnosti. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
 
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
"Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých 
niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dosah na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval 
rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a 
otvorený dialóg," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC, ktorý je súčasťou Rady pekárov SR. Tá aktuálne zastrešuje 
všetky stavovské pekárske organizácie.  
Ako ďalej Lopúchová spresnila, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym odborom 
podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu. Vplyvom 
vysokých a neustále rastúcich nákladov sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch.  
Lopúchová dodala, že podľa aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby 
pečiva a chleba venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12.000 ľudí a na celkových tržbách a 
výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 %. 
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Zástupcovia Rady pekárov SR v týchto dňoch odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor 
opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu.  
 
Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Informuje o tom 
v tlačovej správe.  
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
„Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva.  
Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dopad na sektor, avšak v rámci 
vzájomných diskusií a odborných debát inicioval rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia.  
Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a otvorený dialóg,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa 

https://www.topky.sk/cl/10/1889933/KORONAVIRUS-Pekari-zaslali-vlade-subor-opatreni-na-zachranu-sektora
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Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý je súčasťou Rady pekárov SR.  
Tá aktuálne zastrešuje všetky stavovské pekárske organizácie a spoločnosti z daného sektora zamestnávajúce dovedna 12-tisíc 
pracovníkov na Slovensku.  
Ako ďalej Tatiana Lopúchová uviedla, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym 
odborom podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu.  
Vplyvom vysokých, a neustále rastúcich nákladov, sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch. Podľa 
aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby pečiva a chleba venujú aj 
cukrárskej produkcii a výrobe cestovín.  
Celý sektor zamestnáva 12-tisíc ľudí a na celkových tržbách a výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 percentami.  
 
VÝZVA RADY PEKÁROV SR PRE NOVÚ VLÁDU:  
Vzájomná spolupráca a koordinácia rezortov jednotlivých sektorov  
Rada pekárov SR tvrdí, že prijatým opatreniam v rámci potravinárstva chýba systematika a komplexnosť.  
Bez vzájomnej komunikácie jednotlivých sektorov bude aj naďalej dochádzať k situácii, kedy pozitívne opatrenia v prospech 
slovenských výrobcov potravín nebudú mať žiaden ekonomický efekt, nakoľko ich prebije sociálny balíček, ktorý prudko zdvihol 
zamestnávateľom mzdové náklady.  
Príprava krízových opatrení na zaistenie potravinovej stability a nežiaduceho cenového vývoja  
V minulosti sme boli svedkami výpadku kľúčových surovín z dôvodu ich nedostatku či vysokej ceny na európskych trhoch.  
V tejto súvislosti navrhujeme, aby rezort pripravil konkrétne kroky, ktoré by boli schopné takémuto stavu zabrániť. V čase šíriacej 
pandémie je dôležité mať pripravené zákonné mechanizmy.  
Zmiernenie negatívnych dopadov sociálnych opatrení na ekonomiku podnikov  
Sociálny balík zavedení v máji 2019 spôsobil prudké zvýšenie mzdových nákladov zamestnávateľov bez rozdielu výkonnosti 
odvetvia.  
Treba zdôrazniť, že pekárenský sektor nie je schopný reagovať na tak zásadné zásahy do hospodárenia. Považujeme za 
nevyhnutné, aby sa nová vláda zaoberala prijatím kompenzačných opatrení s cieľom eliminácie sociálnej a trhovej nespravodlivosti.  
Dokončenie a implementácia legislatívnych predpisov o ekonomicky oprávnených nákladoch  
Rada pekárov SR považuje za nevyhnutné, aby sa proces prijatia vyhlášky spolu s metodikou o stanovení ekonomicky oprávnených 
nákladov, dokončil v čo najkratšom čase.  
Zjednotenie úpravy DPH na vybrané druhy potravín  
Rada pekárov SR navrhuje, aby sa znížená sadzba DPH vzťahovala na všetok pekárenský sortiment bez ohľadu na gramáž a 
podiel tuku, s výnimkou mrazených, resp. dopekaných výrobkov.  
Implementácia európskej legislatívy  
Zapracovanie pravidiel EÚ má výrazne pomôcť slovenským výrobcom pri vyjednávaní so silnejším hráčom na trhu – vyjednávací 
proces by mal kontrolovať štát.  
Reforma dotačnej politiky  
Rada pekárov SR navrhuje zameranie dotačnej politiky na modernizáciu technologických a technických kapacít.  
Reforma potravinárskej legislatívy a podpory remeselného vzdelávania  
Potravinárska výroba je dlhodobo vzdelanostne poddimenzovaná, čo okrem neatraktívnosti povolaní súvisí aj s neatraktívnym 
spôsobom vzdelávania.  
Rada pekárov preto navrhuje, aby došlo k zmene systému primárneho a sekundárneho kvalifikačného vzdelávania. Samotné 
podniky by mali na základe selekcie a plánu vzdelávania oprávnenie kvalifikačné vzdelávanie uskutočňovať.  
(red)  
Foto: ilustračné tasr 
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DROŽDIAREŇ V TRENČÍNE SKONČILA PRED ROKOM, DNES 
DROŽDIE CHÝBA  

Dátum: 20.04.2020 

Zdroj: MY Trenčianske noviny  

Strana: 7 

Originál:  

 
Andrej Luprich  

TRENČÍN Presne pred rokom prerušila prevádzku sušiareň droždia v trenčianskej mestskej časti Zámostie. Firme vypršalo viackrát 
predĺžené dočasné povolenie na prevádzku. Proti zápachu, ktorý vznikal pri sušení niekoľko rokov, bojovali miestni obyvatelia.  
Pred novembrom 1989 boli pritom na Slovensku len dve droždiarne – v Trenčíne a v Trebišove.  
Kúpiť v posledných dňoch kvasnice je pritom na Slovensku problém. Stovky ľudí zostali pre pandémiu doma a vrhli sa na pečenie.  
Chýba droždie, smrad nie Niektorým Trenčanom preto prevádzka v Trenčíne, a najmä droždie, chýba.  
„Všetko má svoju cenu, ale bývať tu, keď sa sušilo droždie, bolo otrasné. Nedalo sa tu vetrať, nedalo sa tu spať. Bolo to hrozné, 
nepríjemné. Možno ak by to bolo menej cítiť, ľudia by to inak vnímali,“ hovorí Anna, ktorá býva v Zámostí dlhé roky.  
Droždie jej však dnes chýba. „Musíme si pomôcť sušeným, keď už inak nie,“ povedala. Naopak, dôchodkyňa Mária hovorí, že 
zápach jej až tak neprekážal. „Je dobré, ak tu ten smrad nie je, ale to, že nie je droždie, je zle. Teraz ho nedostať, ale snáď bude 
neskôr. Ten zápach mi až tak neprekážal, neskôr, keď namontovali filtre, to bolo v pohode,“ povedala Mária.  
Na zápach bola zvyknutá aj Štefánia. „Žijem tu celý život, zvykla som si. Prekáža mi ale, že nie sú dostať kvasnice. Ľudia sa 
sťažujú, ale tak nemáme výrobu, nemáme droždie. Je to ťažké, v dnešnej dobe by sa takéto výpadky nemali stávať. Škoda, mohla 
tu tá výroba zostať, ale niektorí ľudia sú možno fajnovejší, prekážalo im to tu. Mne je to ľúto,“ dodala.  
Petícia aj súd Spor firmy s obyvateľmi a mestom o zníženie zápachu v Zámostí trval niekoľko rokov. Miestni obyvatelia spísali 
petíciu, žiadali ukončenie výroby. Mesto však niekoľkokrát vydalo dočasný súhlas na prevádzku, argumentovalo, že pachy šíriace 
sa z prevádzky spĺňajú limity platné v okolitých krajinách EÚ. To mali dokazovať aj merania. Slovensko takéto limity nemá nikde 
stanovené. „Keďže sme však prijímali ďalšie sťažnosti nahnevaných ľudí, rozhodli sme sa v ich záujme vec riešiť súdnou cestou v 
zmysle Občianskeho zákonníka. Súd našu žalobu zamietol s odôvodnením, že na podanie žaloby sú aktívne legitimovaní občania, 
ktorým zápach prekáža a nie mesto,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.  
Posledný dočasný súhlas na prevádzku vypršal firme Old Herold Hefe 31. marca 2019. Radnica nový súhlas nevydala a droždiareň 
od 1. apríla prestala s výrobou.  
„O tom, či je prevádzka presťahovaná, nemáme vedomosť, pre nás je podstatné, že neobťažuje našich obyvateľov zápachom,“ 
dodala hovorkyňa mesta.  
Na Slovensku už droždie nevyrábame Slovensko bolo pritom v minulosti krajinou, kde sa droždie priamo vyrábalo.  
Droždiarne fungovali pred rokom 1989 v dvoch mestách – v Trenčíne a Trebišove.  
„Následne vplyvom globalizácie trhu, ekonomických rozhodnutí veľkých materských nadnárodných firiem o presunutí výroby do 
iných krajín, sa s výrobou droždia na Slovensku skončilo. Navyše, v oboch mestách mali zastarané stroje na výrobu droždia a kúpa 
moderných zariadení by bola pre tamojšie firmy obrovskou finančnou investíciou,“ skonštatovala hovorkyňa Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.  
Aj podľa nej sa v týchto dňoch stal z droždia doslova lukratívny tovar, ktorý pre nákupnú paniku niektorých spotrebiteľov v 
obchodoch chýba.  
„Niektoré malé pekárne z času na čas uvoľnia malé zásoby droždia priamo do predaja spotrebiteľom. Veľké priemyselné pekárne 
tak nerobia, droždie si nechávajú pre seba, aby mali vytvorené zásoby v prvom rade na zabezpečenie výroby chleba a pečiva,“ 
dodala Holéciová.  
 
***  
 
NÁZOR ? Veľkí pekári zásoby majú  
 
Tatiana Lopúchová je predsedníčkou Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Aktuálnu situáciu nazýva drožďovým 
fenoménom. „Veľa ľudí je doma, mamičky experimentujú a pečú rožky, chlebík a koláčiky. Práve malospotrebiteľské droždie je popri 
múke hlavnou surovinou. Nedostatok droždia je celoeurópsky problém, nielen slovenský. Výrobní v Európe nie je veľa, na 
Slovensku už dokonca nie je žiadna, a tak nestíhajú pokryť zvýšený dopyt,“ ozrejmila. Čo sa týka droždia pre pekárov, toho je 
dostatok. „Sú aj také názory, aby sme ho predávali do obchodov, keď je ho nedostatok, ale nechceme sa vyblokovať zo zásob. 
Problém je však v tom, že má spotrebu 30 dní, nedá sa ním predzásobiť. Múka má spotrebu aj pol roka, tam sa to dá. Dodávatelia 
majú zásoby vždy na mesiac, priebežne objednávajú na ďalší mesiac,“ uviedla Lopúchová. Výrobné kapacity na Slovensku podľa 
nej chýbajú. „Ak by aspoň jedna droždiareň na Slovensku fungovala, až takýto výpadok by nebol,“ uzavrela predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
(AL) 
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Bratislava 20. apríla (TASR) Zástupcovia Rady pekárov SR odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR súbor opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu. Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského 
sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
"Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých 
niekolko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dosah na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval 
rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a 
otvorený dialóg," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC, ktorý je súčasťou Rady pekárov SR. Tá aktuálne zastrešuje 
všetky stavovské pekárske organizácie. Ako ďalej Lopúchová spresnila, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a 
je najväčším potravinárskym odborom podla počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným 
odvetviam na našom trhu. Vplyvom vysokých a neustále rastúcich nákladov sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych 
hospodárskych výsledkoch.  
Lopúchová dodala, že podla aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby 
pečiva a chleba venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12.000 ludí a na celkových tržbách a 
výrobe potravinárskeho priemyslu sa podiela 13 %.  
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Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Informoval o 
tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
 
Zástupcovia Rady pekárov SR odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor opatrení pod 
názvom Výzva pre novú vládu.  
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
„ Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých 
niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dosah na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval 
rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a 
otvorený dialóg,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC, ktorý je súčasťou Rady pekárov SR. Tá aktuálne zastrešuje 
všetky stavovské pekárske organizácie.  
Ako ďalej Lopúchová spresnila, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym odborom 
podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu. Vplyvom 
vysokých a neustále rastúcich nákladov sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch.  

https://www.info.sk/sprava/169413/pekari-zaslali-vlade-subor-opatreni-na-zachranu-sektora/
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Lopúchová dodala, že podľa aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby 
pečiva a chleba venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12.000 ľudí a na celkových tržbách a 
výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 %. 
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Malvína Gondová  

Zástupcovia Rady pekárov SR odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor opatrení pod 
názvom Výzva pre novú vládu.  
 
Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Informoval o 
tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
„Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých 
niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dosah na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval 
rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a 
otvorený dialóg,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC, ktorý je súčasťou Rady pekárov SR. Tá aktuálne zastrešuje 
všetky stavovské pekárske organizácie.  
Ako ďalej Lopúchová spresnila, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym odborom 
podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu. Vplyvom 
vysokých a neustále rastúcich nákladov sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch.  
Lopúchová dodala, že podľa aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby 
pečiva a chleba venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12.000 ľudí a na celkových tržbách a 
výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 %.  
(tasr) 
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Bratislava 20. apríla (TASR) – Zástupcovia Rady pekárov SR odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR súbor opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu.  
 
Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Informoval o 
tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
"Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých 
niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dosah na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval 
rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a 
otvorený dialóg," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC, ktorý je súčasťou Rady pekárov SR. Tá aktuálne zastrešuje 
všetky stavovské pekárske organizácie.  
Ako ďalej Lopúchová spresnila, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym odborom 
podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu. Vplyvom 
vysokých a neustále rastúcich nákladov sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch.  
Lopúchová dodala, že podľa aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby 
pečiva a chleba venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12.000 ľudí a na celkových tržbách a 
výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 %. 
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Pekárenský sektor zamestnáva 12-tisíc ľudí a na celkových tržbách a výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 percentami. 

Zdroj: TASR/Roman Hanc  
 
Pekárenský sektor zamestnáva 12-tisíc ľudí a na celkových tržbách a výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 percentami.  
Zástupcovia Rady pekárov odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor opatrení pod 
názvom Výzva pre novú vládu.  
Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Informoval o 
tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a...  
zdroj: HN Online 
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BRATISLAVA – Zástupcovia Rady pekárov SR odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor 

opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu.  
 
Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Informoval o 
tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
Celá správa. 
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Súbor opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu bol odoslaný novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR. Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.  
 
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
„Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých 
niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dopad na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval 
rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a 
otvorený dialóg,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý je súčasťou 
Rady pekárov SR. Tá aktuálne zastrešuje všetky stavovské pekárske organizácie a spoločnosti z daného sektora zamestnávajúce 
dovedna 12-tisíc pracovníkov na Slovensku.  
Ako ďalej T. Lopúchová uviedla, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym odborom 
podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu. Vplyvom 
vysokých, a neustále rastúcich nákladov, sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch. Podľa 
aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby pečiva a chleba venujú aj 
cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12-tisíc ľudí a na celkových tržbách a výrobe potravinárskeho 
priemyslu sa podieľa 13 percentami.  
 
VÝZVA RADY PEKÁROV SR PRE NOVÚ VLÁDU:  
 
1.Vzájomná spolupráca a koordinácia rezortov jednotlivých sektorov  
Rada pekárov SR tvrdí, že prijatým opatreniam v rámci potravinárstva chýba systematika a komplexnosť. Bez vzájomnej 
komunikácie jednotlivých sektorov bude aj naďalej dochádzať k situácii, kedy pozitívne opatrenia v prospech slovenských výrobcov 
potravín nebudú mať žiaden ekonomický efekt, nakoľko ich prebije sociálny balíček, ktorý prudko zdvihol zamestnávateľom mzdové 
náklady.  
 
2.Príprava krízových opatrení na zaistenie potravinovej stability a nežiaduceho cenového vývoja  
V minulosti sme boli svedkami výpadku kľúčových surovín z dôvodu ich nedostatku či vysokej ceny na európskych trhoch. V tejto 
súvislosti navrhujeme, aby rezort pripravil konkrétne kroky, ktoré by boli schopné takémuto stavu zabrániť. V čase šíriacej pandémie 
je dôležité mať pripravené zákonné mechanizmy.  
 
3.Zmiernenie negatívnych dopadov sociálnych opatrení na ekonomiku podnikov  
Sociálny balík zavedení v máji 2019 spôsobil prudké zvýšenie mzdových nákladov zamestnávateľov bez rozdielu výkonnosti 
odvetvia. Treba zdôrazniť, že pekárenský sektor nie je schopný reagovať na tak zásadné zásahy do hospodárenia. Považujeme za 
nevyhnutné, aby sa nová vláda zaoberala prijatím kompenzačných opatrení s cieľom eliminácie sociálnej a trhovej nespravodlivosti.  
 
4.Dokončenie a implementácia legislatívnych predpisov o ekonomicky oprávnených nákladoch  
Rada pekárov SR považuje za nevyhnutné, aby sa proces prijatia vyhlášky spolu s metodikou o stanovení ekonomicky oprávnených 
nákladov, dokončil v čo najkratšom čase.  
 
5. Zjednotenie úpravy DPH na vybrané druhy potravín  
Rada pekárov SR navrhuje, aby sa znížená sadzba DPH vzťahovala na všetok pekárenský sortiment bez ohľadu na gramáž a 
podiel tuku, s výnimkou mrazených, resp. dopekaných výrobkov.  
 
6.Implementácia európskej legislatívy  
Zapracovanie pravidiel EÚ má výrazne pomôcť slovenským výrobcom pri vyjednávaní so silnejším hráčom na trhu – vyjednávací 
proces by mal kontrolovať štát.  
 
7.Reforma dotačnej politiky  

http://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/4633-rada-pekarov-sr-pripravila-pre-novu-vladu-subor-8-opatreni-na-podporu-odvetvia
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Rada pekárov SR navrhuje zameranie dotačnej politiky na modernizáciu technologických a technických kapacít.  
 
8.Reforma potravinárskej legislatívy a podpory remeselného vzdelávania  
Potravinárska výroba je dlhodobo vzdelanostne poddimenzovaná, čo okrem neatraktívnosti povolaní súvisí aj s neatraktívnym 
spôsobom vzdelávania. Rada pekárov preto navrhuje, aby došlo k zmene systému primárneho a sekundárneho kvalifikačného 
vzdelávania. Samotné podniky by mali na základe selekcie a plánu vzdelávania oprávnenie kvalifikačné vzdelávanie uskutočňovať.  
Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov/Rada pekárov SR 
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Novú Vládu  

Zástupcovia Rady pekárov SR v týchto dňoch odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor 
opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu. Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu 
potravinovej sebestačnosti.  
 
Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade 
sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, 
zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.  
„Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť 
pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých 
niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dopad na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval 
rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a 
otvorený dialóg,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý je súčasťou 
Rady pekárov SR. Tá aktuálne zastrešuje všetky stavovské pekárske organizácie a spoločnosti z daného sektora zamestnávajúce 
dovedna 12-tisíc pracovníkov na Slovensku.  
Ako ďalej Tatiana Lopúchová uviedla, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym 
odborom podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu. Vplyvom 
vysokých, a neustále rastúcich nákladov, sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch. Podľa 
aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby pečiva a chleba venujú aj 
cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12-tisíc ľudí a na celkových tržbách a výrobe potravinárskeho 
priemyslu sa podieľa 13 percentami.  
VÝZVA RADY PEKÁROV SR PRE NOVÚ VLÁDU:  
Rada pekárov SR tvrdí, že prijatým opatreniam v rámci potravinárstva chýba systematika a komplexnosť. Bez vzájomnej 
komunikácie jednotlivých sektorov bude aj naďalej dochádzať k situácii, kedy pozitívne opatrenia v prospech slovenských výrobcov 
potravín nebudú mať žiaden ekonomický efekt, nakoľko ich prebije sociálny balíček, ktorý prudko zdvihol zamestnávateľom mzdové 
náklady.  
2.Príprava krízových opatrení na zaistenie potravinovej stability a nežiaduceho cenového vývoja  
V minulosti sme boli svedkami výpadku kľúčových surovín z dôvodu ich nedostatku či vysokej ceny na európskych trhoch. V tejto 
súvislosti navrhujeme, aby rezort pripravil konkrétne kroky, ktoré by boli schopné takémuto stavu zabrániť. V čase šíriacej pandémie 
je dôležité mať pripravené zákonné mechanizmy.  
3. Zmiernenie negatívnych dopadov sociálnych opatrení na ekonomiku podnikov  
Sociálny balík zavedení v máji 2019 spôsobil prudké zvýšenie mzdových nákladov zamestnávateľov bez rozdielu výkonnosti 
odvetvia. Treba zdôrazniť, že pekárenský sektor nie je schopný reagovať na tak zásadné zásahy do hospodárenia. Považujeme za 
nevyhnutné, aby sa nová vláda zaoberala prijatím kompenzačných opatrení s cieľom eliminácie sociálnej a trhovej nespravodlivosti.  
4. Dokončenie a implementácia legislatívnych predpisov o ekonomicky oprávnených nákladoch  
Rada pekárov SR považuje za nevyhnutné, aby sa proces prijatia vyhlášky spolu s metodikou o stanovení ekonomicky oprávnených 
nákladov, dokončil v čo najkratšom čase.  
5. Zjednotenie úpravy DPH na vybrané druhy potravín  
Rada pekárov SR navrhuje, aby sa znížená sadzba DPH vzťahovala na všetok pekárenský sortiment bez ohľadu na gramáž a 
podiel tuku, s výnimkou mrazených, resp. dopekaných výrobkov.  
6. Implementácia európskej legislatívy  
Zapracovanie pravidiel EÚ má výrazne pomôcť slovenským výrobcom pri vyjednávaní so silnejším hráčom na trhu – vyjednávací 
proces by mal kontrolovať štát.  
7. Reforma dotačnej politiky  
Rada pekárov SR navrhuje zameranie dotačnej politiky na modernizáciu technologických a technických kapacít.  
8. Reforma potravinárskej legislatívy a podpory remeselného vzdelávania  
Potravinárska výroba je dlhodobo vzdelanostne poddimenzovaná, čo okrem neatraktívnosti povolaní súvisí aj s neatraktívnym 
spôsobom vzdelávania. Rada pekárov preto navrhuje, aby došlo k zmene systému primárneho a sekundárneho kvalifikačného 
vzdelávania. Samotné podniky by mali na základe selekcie a plánu vzdelávania oprávnenie kvalifikačné vzdelávanie uskutočňovať. 
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Andrej Luprich  

Niektorým Trenčanom prevádzka v Trenčíne, a najmä droždie, z ktorého sa stal doslova lukratívny tovar, v obchodoch chýba.  
 
Droždiareň v Trenčíne  
(6 fotografií)  
 
TRENČÍN. Presne pred rokom prerušila prevádzku sušiareň droždia v trenčianskej mestskej časti Zámostie.  
 
Firme vypršalo viackrát predĺžené dočasné povolenie na prevádzku. Proti zápachu, ktorý vznikal pri sušení niekoľko rokov, bojovali 
miestni obyvatelia, s firmou sa súdilo aj mesto.  
 
Pred novembrom 1989 boli pritom na Slovensku len dve droždiarne – v Trenčíne a v Trebišove.  
 
Kúpiť v posledných dňoch kvasnice je pritom na Slovensku problém. Stovky ľudí zostali pre pandémiu doma a vrhli sa na pečenie.  
Chýba droždie, smrad nie  
Niektorým Trenčanom preto prevádzka v Trenčíne, a najmä droždie, chýba.  
 
„Všetko má svoju cenu, ale bývať tu, keď sa sušilo droždie, bolo otrasné. Nedalo sa tu vetrať, nedalo sa tu spať. Bolo to hrozné, 
nepríjemné. Možno ak by to bolo menej cítiť, ľudia by to inak vnímali,“ hovorí Anna, ktorá býva v Zámostí dlhé roky.  
 
Droždie jej však dnes chýba.  
 
„Musíme si pomôcť sušeným, keď už inak nie,“ povedala.  
 
Naopak, dôchodkyňa Mária hovorí, že zápach jej až tak neprekážal.  
 
„Je dobré, ak tu ten smrad nie je, ale to, že nie je droždie, je zle. Teraz ho nedostať, ale snáď bude neskôr. Ten zápach mi až tak 
neprekážal, neskôr, keď namontovali filtre, to bolo v pohode,“ povedala Mária.  
 
Na zápach bola zvyknutá aj Štefánia.  
 
„Žijem tu celý život, zvykla som si. Prekáža mi ale, že nie sú dostať kvasnice. Ľudia sa sťažujú, ale tak nemáme výrobu, nemáme 
droždie.  
 
Je to ťažké, v dnešnej dobe by sa takéto výpadky nemali stávať. Škoda, mohla tu tá výroba zostať, ale niektorí ľudia sú možno 
fajnovejší, prekážalo im to tu. Mne je to ľúto,“ dodala.  
Petícia aj súd  
Spor firmy s obyvateľmi a mestom o zníženie zápachu v Zámostí trval niekoľko rokov. Miestni obyvatelia spísali petíciu, žiadali 
ukončenie výroby.  
 
Mesto však niekoľkokrát vydalo dočasný súhlas na prevádzku, argumentovalo, že pachy šíriace sa z prevádzky spĺňajú limity platné 
v okolitých krajinách EÚ.  
 
To mali dokazovať aj merania. Slovensko takéto limity nemá nikde stanovené.  
 
„Keďže sme však prijímali ďalšie sťažnosti nahnevaných ľudí, rozhodli sme sa v ich záujme vec riešiť súdnou cestou v zmysle 
Občianskeho zákonníka.  
 
Súd našu žalobu zamietol s odôvodnením, že na podanie žaloby sú aktívne legitimovaní občania, ktorým zápach prekáža a nie 
mesto,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.  
 
Posledný dočasný súhlas na prevádzku vypršal firme Old Herold Hefe 31. marca 2019.  
 
Radnica nový súhlas nevydala a droždiareň od 1. apríla minulý rok prestala s výrobou.  
 

https://mytrencin.sme.sk/c/22388755/drozdiaren-v-trencine-skoncila-pred-rokom-dnes-drozdie-chyba.html
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„O tom, či je prevádzka presťahovaná, nemáme vedomosť, pre nás je podstatné, že neobťažuje našich obyvateľov zápachom,“ 
dodala hovorkyňa mesta.  
Na Slovensku už droždie nevyrábame  
Slovensko bolo pritom v minulosti krajinou, kde sa droždie priamo vyrábalo.  
 
Droždiarne fungovali pred rokom 1989 v dvoch mestách – v Trenčíne a Trebišove.  
 
„Následne vplyvom globalizácie trhu, ekonomických rozhodnutí veľkých materských nadnárodných firiem o presunutí výroby do 
iných krajín, sa s výrobou droždia na Slovensku skončilo.  
 
Navyše, v oboch mestách mali zastarané stroje na výrobu droždia a kúpa moderných zariadení by bola pre tamojšie firmy 
obrovskou finančnou investíciou,“ skonštatovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.  
 
Aj podľa nej sa v týchto dňoch stal z droždia doslova lukratívny tovar, ktorý pre nákupnú paniku niektorých spotrebiteľov v 
obchodoch chýba.  
 
„Niektoré malé pekárne z času na čas uvoľnia malé zásoby droždia priamo do predaja spotrebiteľom. Veľké priemyselné pekárne 
tak nerobia, droždie si nechávajú pre seba, aby mali vytvorené zásoby v prvom rade na zabezpečenie výroby chleba a pečiva,“ 
dodala Holéciová.  
Veľkí pekári zásoby majú  
Tatiana Lopúchová je predsedníčkou Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Aktuálnu situáciu nazýva drožďovým 
fenoménom.  
 
„Veľa ľudí je doma, mamičky experimentujú a pečú rožky, chlebík a koláčiky. Práve malospotrebiteľské droždie je popri múke 
hlavnou surovinou. Nedostatok droždia je celoeurópsky problém, nielen slovenský.  
 
Výrobní v Európe nie je veľa, na Slovensku už dokonca nie je žiadna, a tak nestíhajú pokryť zvýšený dopyt,“ ozrejmila.  
 
Čo sa týka droždia pre pekárov, toho je dostatok.  
 
„Sú aj také názory, aby sme ho predávali do obchodov, keď je ho nedostatok, ale nechceme sa vyblokovať zo zásob. Problém je 
však v tom, že má spotrebu 30 dní, nedá sa ním predzásobiť. Múka má spotrebu aj pol roka, tam sa to dá. Dodávatelia majú zásoby 
vždy na mesiac, priebežne objednávajú na ďalší mesiac,“ uviedla Lopúchová.  
 
Výrobné kapacity na Slovensku podľa nej chýbajú.  
 
„Ak by aspoň jedna droždiareň na Slovensku fungovala, až takýto výpadok by nebol,“ uzavrela predsedníčka Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov. 
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(tsu)  

Cukrári na Slovensku sa obávajú o osud ich podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž kvôli pandémii už 
niekoľko týždňov zatvorené. Podľa oficiálnych nariadení nie je sortiment týchto predajní nevyhnutný na prežitie obyvateľstva.  
 
BRATISLAVA. Redakciu Týždenníka Roľnícke noviny o tom informovala Marta Kováčová z agentúry Nextina.  
„V zmysle opatrení, vzťahujúcich sa na maloobchodný predaj, platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, ale aj pre zelovoce a 
predajne výrobkov z pekární. Cukrárne sú však z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o ich podnikanie, ktoré 
často budovali po dlhé roky. Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí,“ 
uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorú s prosbou o pomoc 
kontaktovalo viacero cukrárov.  
Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť mzdy ich zamestnancov. Viacerí cukrári nechcú zamestnancov prepustiť, pretože 
mnohí z nich pre nich pracujú už po dlhé raky; často od samého začiatku ich cukrárskej výroby. Problém majú aj s nevyplatenými 
faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne). Tí kvôli zatvoreným prevádzkam 
nemajú na úhradu faktúr finančné zdroje.  
„Cukrári sú zúfalí. Nádej nevidia ani vo vyplatení dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie na 
úhradu vlastných záväzkov, a to ich vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, lebo v mnohých 
obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, ale cukrári nemôžu rovnakým spôsobom, cez 
výdajné pulty, predávať zákusky,“ upozornila T. Lopúchová.  
Cukrári vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je apelovať na vládu SR a na príslušné orgány, 
aby povolili otvorenie cukrární; samozrejme, za podmienky dodržania prísnych hygienických opatrení a bez možnosti posedenia.  
„Argumentujú tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú napríklad k 
zatvoreným záhradníctvam a záhradkárskym potrebám, ktoré vláda po kritike nakoniec otvorila,“ uviedla T. Lopúchová. Dodala, že 
ďalšou možnosťou sú individuálne dohody s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Týmto sa slovenskí cukrári 
obracajú na velké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach ich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred 
určených podmienok.  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov bude o týchto problémoch rokovať so štátnymi organizáciami ako aj s jednotlivými 
obchodnými reťazcami. 
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Katarína Pavlisová,  
 
communication specialist, Continental Matador Rubber, Púchov V Continentali Púchov avizovali prerušenie výroby krátko po 
ohlásení reštriktívnych vládnych opatrení. Počas odstávky v závodoch pracovali na bezpečnostných opatreniach, aby sa 
zamestnanci mohli vrátiť na pracoviská. „Na obnovenie výroby vplývajú viaceré faktory, najmä vývoj pandémie, obmedzenia štátu, 
ako aj dopyt po výrobkoch a vývoj zásob,“ hovorí K.  
Pavlisová. Na základe uvedeného firma 14. apríla obnovila výrobu v závode pre nákladné pneumatiky. Výrobu v závode na osobné 
pneumatiky bude postupne obnovovať od 20. apríla. Znižovať počet zamestnancov v úmysle nemá. „Vývoj dopytu však intenzívne 
sledujeme a analyzujeme, aby sme tomu v prípade potreby mohli prispôsobiť kapacity.“ (rž) Ján Figeľ,  
 
country finance & ITS director, Plastic Omnium Slovakia Producent modulov pre automobilový segment sa mesiac po vypuknutí 
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koronakrízy na Slovensku pripravuje na postupný rozbeh výroby v závislosti od odberateľov materskej francúzskej skupiny. Nové 
plány rátajú aj s radikálnym vývojom. „Keďže naše výrobné závody a vývojové centrum sú zatvorené, tržby pre jednotlivé 
organizačné zložky klesnú skoro na nulu,“ uvádza J. Figeľ. Spoločnosť pozastaví aj investičné rozhodnutie, až kým nebude schopná 
spoľahlivo naplánovať ďalší predaj a výrobu. „Stále nie je jasné, s akým celkovým balíkom štátnej pomoci a deficitom vláda pracuje.“ 
Navrhované opatrenia podľa neho pomôžu, ale firma prehodnotí nákladovosť spojenú s využitím pomoci, ako aj verziu znižovania 
počtu zamestnancov na nevyhnutnú úroveň kvôli postupnému a efektívnemu rozbehu.  
 
(rž) Miroslav Šulek,  
 
vedúci odštepného závodu Trenčín, Leoni Slovakia Zastavenie výroby áut malo vplyv aj na výrobcu káblov a káblových zväzkov 
Leoni. Podľa Miroslava Šuleka je skoro odhadovať vplyv na podnikanie. Pre takmer úplnú absenciu dopytu, ako aj pre reštrikčné 
opatrenia globálna firma dočasne znížila výrobu v niektorých závodoch alebo ich zatvorila. Týka sa to aj závodu v Trenčíne, kde 
pracuje asi deväťsto zamestnancov. M. Šulek by privítal flexibilnejšie zmeny v Zákonníku práce, víta kurzarbeit. „V trenčianskom a 
ilavskom závode Leoni je oddelenie vývoja a konštrukcie, ktoré musí zintenzívniť výkon, pretože vývojové oddelenia zákazníkov 
zintenzívňujú činnosť na vývoji nových áut.“ Závody v Starej Turej, Trenčianskej TeplejDobrej a v Jaklovciach neboli koncom marca 
dotknuté znížením výroby, lebo vyrábajú pre zdravotníctvo. (rž) Lívia Naništová,  
 
spolumajiteľka a riaditeľka, Novplasta Šenkvická rodinná firma, ktorá vyrába fólie a obaly pre priemyselné balenie, zatiaľ nemusela 
obmedziť prevádzku ani prepúšťať. Kríza sa na znížení odbytu zatiaľ neprejavila. Firma vyrába aj balenia potravín či odpadové 
vrecia pre nemecké a holandské nemocnice, kde odbyt stúpa. Exportuje 80 percent výroby. Riaditeľka Lívia Naništová však 
očakáva dvadsať- až tridsaťpercentný pokles odbytu. Obáva sa platobnej neschopnosti zákazníkov a výpadkov vstupných 
materiálov. Očakáva, že vláda bude po opatreniach na záchranu pracovných miest riešiť aj problém s vymáhateľnosťou 
pohľadávok. (zr) Miroslav Kulla,  
 
konateľ, Innogy Slovensko Dodávateľ plynu a energetických riešení je schopný fungovať aj v prípade náročnejšej situácie, aby 
zabezpečil kontinuitu dodávky energií a služieb. Po stabilizácii prevádzky sa už prispôsobuje novej realite. „Kríza má na našu firmu 
výrazný ekonomický dosah. Preto hľadáme rezervy v oblasti úspory nákladov, ako aj nové zdroje príjmov.  
K oblasti riadenia ľudských zdrojov pristupujeme veľmi citlivo. Doterajšie opatrenia sa týkali napríklad čerpania dovoleniek či 
presunu pracovného fondu na budúce obdobie,“ hovorí konateľ Miroslav Kulla. Štátna pomoc sa na firmu momentálne nevzťahuje. 
(vm) Diana Meľošová,  
 
PR specialist, Brose Prievidza  
Prievidzský výrobca pre automotive ide na tridsiatich percentách výroby. Asi sedemsto zamestnancov je doma.  
„Keďže všetci európski zákazníci zatvorili závody, ako pozitívum vidíme prebúdzajúce sa ázijské trhy,“ hovorí Diana Meľošová. 
Koronakríza nateraz neovplyvnila investičné plány podniku. Brose aktuálne buduje tretiu výrobnú halu, kde by malo pribudnúť 
zhruba štyristo pracovných miest. (rž) Tomáš Rosák,  
 
CEO pre východnú Európu, Saint-Gobain Výrobca stavebných materiálov zareagoval na vzniknutú situáciu už na začiatku 
pandémie pred opatreniami vlády. Veľká časť zamestnancov pracuje na home office. Firma za sprísnených opatrení pokračuje vo 
výrobe. „Obchod a logistika fungujú a sme schopní plne zásobovať zákazníkov a poskytovať konzultácie,“ hovorí Tomáš Rosák. V 
marci prebiehali dodávky na rozbehnuté stavby.  
Problémy mnohých developerov však prichádzajú s odchodom zahraničných pracovníkov domov. „Máme informácie z trhu, že ešte 
nerozbehnuté projekty sa preto asi budú odsúvať.“ Firma ráta aj s určitým poklesom tržieb. (vo) Viera Blazsek,  
 
corporate affairs director, CRH (Slovensko) Spoločnosť CRH z Rohožníka pokračuje vo výrobe stavebných materiálov a ich 
logistike. „Očakávame však pokles. Budeme dôsledne zvažovať všetky investičné rozhodnutia, ktoré nie sú nevyhnutné. Výnimkou 
môžu byť investície týkajúce sa ochrany životného prostredia,“ hovorí Viera Blazsek. Šéfka CRH víta najnovšie vládne opatrenia, 
ktoré sa venujú aj veľkým podnikom, hoci ich aplikovateľnosť na jej segment je podľa nej limitovaná.  
Stavebníctvu by po uplynutí krízy veľmi pomohlo naštartovanie veľkých infraštruktúrnych projektov, ako je výstavba diaľnic a 
nájomných bytov. (vo) Tatiana Lopúchová,  
 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Väčšina cukrárov je v existenčnom ohrození, hovorí Tatiana 
Lopúchová. Niektorí začali výrobky baliť a rozvážať, no to im nepokryje všetky náklady a neprinesie pôvodné tržby.  
Štyristo oficiálnych cukrárskych prevádzok má v kmeňovom stave dvetisíc zamestnancov. Rovnaký počet ľudí je na dohodu či 
brigádnikov. Mnohí cukrári evidujú neuhradené faktúry od odberateľov, ktorí pre zatvorené prevádzky nemajú zdroje. Pre 
neuhradené vlastné záväzky sú cukrári podľa T. Lopúchovej vyradení z nároku na finančnú pomoc. (vr) Pavol Jakubec,  
 
spolumajiteľ, I. D. C. Holding Výrobca cukroviniek a trvanlivého pečiva hlási štandardný predaj.  
V tomto smere nemusel urobiť žiadne opatrenia. Prvotné rozhodnutia vlády sa Pavlovi Jakubcovi zdali robené narýchlo, čo však 
chápe, keďže nikto nebol na takúto situáciu pripravený. Pokiaľ sa opatrenia nezavedú dosť rýchlo, sú podľa neho zbytočné. Pomoc 
štátu nikdy nebude ideálna, vždy sa však dá naprávať a modifikovať, myslí si. (vr) Juraj Vodička,  
 



253/259 

konateľ, Gabor  
Výrobca obuvi Gabor mal do 17.  
apríla celozávodnú dovolenku. Výrobu spúšťa 20. apríla za funkčných bezpečnostných opatrení, ktoré zahŕňajú nosenie rúšok, 
používanie dezinfekcie a permanentné meranie teploty. Rozsah využitia štátnej pomoci firma v súčasnosti posudzuje.  
 
(vr) Klaudia Bednárová,  
 
majiteľka a riaditeľka, The Bridge Jazykové centrum sa zatvorilo 10. marca. Prvé dni boli podľa Klaudie Bednárovej rozpačité, ale 
keď začalo byť jasné, že nejde o týždňovú prestávku, študenti sa preorientovali na online výučbu.  
Rovnako tak aj firmy. „V rámci opatrení sme zredukovali tím na interných lektorov, optimalizovali rozdelenie hodín a posilnili 
mentoring.“ Škola znížila úväzky administratíve. Pracuje na rozširovaní online služieb. Škola z vládnych opatrení využije príspevok 
na kompenzáciu miezd. (psch) Tomáš a Michal Drobní,  
 
spolumajitelia, Cinemax Tržby prevádzkovateľa kín Cinemax klesli na nulu. Majitelia chcú udržať firmu pri živote.  
S ľuďmi sa dohodli na znížení miezd za apríl a máj. S obchodnými centrami rokujú o znížení nájmu. Odpustilo im ho centrum Bory 
Mall. Ak bude kríza dlhšia než dva či tri mesiace, firma bude ďalej znižovať mzdy, možno prepúšťať a vypovedať zmluvy s centrami, 
hovorí Michal Drobný. Aj po spustení prevádzky bude nábeh návštevnosti pomalý. (psch) Michal Meško,  
 
spolumajiteľ, Martinus Predajca kníh od začiatku pracoval s viacerými scenármi vrátane toho, že by došlo k úplnému uzatvoreniu 
krajiny, a teda aj podnikania. Vtedy by dokázal bez pomoci vydržať niekoľko týždňov. V tom najlepšom scenári by mohol citeľne rásť 
e-shop, vďaka čomu by sa kríza firmy existenčne nedotkla.  
Výplata miezd ľuďom je podľa Michala Meška len jedna stránka veci. Ďalšou je nájomné, ktoré tvorí druhú najväčšiu položku 
prevádzkových nákladov.  
„Najdôležitejšie je, že štát vôbec o nejakej pomoci hovorí. Uvedomujem si, že politici s touto situáciou nepočítali a vláda je pri moci 
veľmi krátko. V tomto kontexte oceňujem ich prístup, aj keď vidím viaceré nedostatky.“  
 
(vr) 
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Andrej Luprich  

Droždie je v maloobchode nedostatkový tovar, dodávajú ho občas malé pekárne.  
TRENČÍN. Presne pred rokom prerušila prevádzku sušiareň droždia v trenčianskej mestskej časti Zámostie. Firme vypršalo viackrát 
predĺžené dočasné povolenie na prevádzku. Proti zápachu, ktorý vznikal pri sušení niekoľko rokov, bojovali miestni obyvatelia, s 
firmou sa súdilo aj mesto.  
Kúpiť v posledných dňoch kvasnice je pritom na Slovensku problém. Mnoho ľudí, ktorí zostali pre pandémiu doma, sa vrhlo na 
pečenie.  
 
Chýba droždie, smrad nie  
 
Niektorým Trenčanom preto prevádzka v Trenčíne, a najmä droždie, chýba. „Bývať tu, keď sa sušilo droždie, bolo otrasné. Nedalo 
sa tu vetrať, nedalo sa tu spať. Bolo to hrozné, nepríjemné,“ hovorí dlhoročná obyvateľka Zámostia. Droždie jej však dnes chýba. 
„Musíme si pomôcť sušeným,“ povedala. Dôchodkyni pani Márii droždie chýba tiež. „Ten zápach mi až tak neprekážal, neskôr, keď 
namontovali filtre, to bolo v pohode,“ zaspomínala.  
Spor firmy s obyvateľmi a mestom o zníženie zápachu v Zámostí trval niekoľko rokov. Obyvatelia petíciou žiadali ukončenie výroby. 
Mesto však opakovane vydávalo dočasný súhlas na prevádzku, argumentovalo, že pachy šíriace sa z prevádzky spĺňajú limity 
platné v okolitých krajinách EÚ.  
Posledný dočasný súhlas na prevádzku vypršal firme Old Herold Hefe 31. marca 2019. Droždiareň od 1. apríla prestala s výrobou.  
„Pre nás je podstatné, že neobťažuje našich obyvateľov zápachom,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová  
 
Na Slovensku už droždie nikto nevyrába vo veľkom  
 
Pred novembrom 1989 boli pritom na Slovensku len dve droždiarne - v Trenčíne a Trebišove.  
„Globalizácia trhu a rozhodnutia materských firiem o presunutí výroby do iných krajín ukončili výrobu droždia na Slovensku. Navyše, 
v oboch mestách mali zastarané stroje a kúpa moderných by bola pre tamojšie firmy obrovskou finančnou investíciou,“ 
skonštatovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.  
„Niektoré malé pekárne občas uvoľnia malé zásoby droždia priamo do predaja spotrebiteľom,“ dodala Holéciová.  
Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, upozorňuje, že nedostatok droždia je 
celoeurópskym problémom.  
„Výrobní v Európe nie je veľa, na Slovensku dokonca nie je žiadna, a tak nestíhajú pokryť zvýšený dopyt,“ povedala Lopúchová s 
tým, že veľké pekárne majú drožia dostatok. Do maloobchodnej siete ho však nedodávajú. „Nechceme sa vyblokovať zo zásob. 
Drožie má spotrebu 30 dní, nedá sa ním predzásobiť. Dodávatelia majú zásoby vždy na mesiac, priebežne objednávajú na ďalší 
mesiac,“ vysvetlila dôvod Lopúchová.  
 
Nechceme sa vyblokovať zo zásob. Drožie má spotrebu 30 dní, nedá sa ním predzásobiť. Tatiana Lopúchová, Slovenský zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov 
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Na pandémiu koronavírusu citlivo reagujú všetky priemyselné odvetvia. V relácii sme sa bližšie pozreli na potravinársky priemysel. 
Ako zasiahla kríza slovenských pekárov, mliekarov a mäsiarov, ako bude vplývať na budúcnosť potravinárstva a nakoľko vôbec v 
produkcii potravín dokážeme byť sebestační? Hovorili sme o tom s hosťami Tatianou Lopúchovou zo Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov, sektor mäsopriemyslu zastupoval Ladislav Čechovič a mliekarenský priemysel reprezentoval Marián Šolty. 
Na pandémiu koronavírusu citlivo reagujú všetky priemyselné odvetvia. V relácii sme sa bližšie pozreli na potravinársky priemysel. 
Ako zasiahla kríza slovenských pekárov, mliekarov a mäsiarov, ako bude vplývať na budúcnosť potravinárstva a nakoľko vôbec v 
produkcii potravín dokážeme byť sebestační? Hovorili sme o tom s hosťami Tatianou Lopúchovou zo Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov, sektor mäsopriemyslu zastupoval Ladislav Čechovič a mliekarenský priemysel reprezentoval Marián Šolty. 

 
  

https://www.ta3.com/clanok/1182031/ekonomika-o-koronakrize-v-potravinarstve.html


258/259 

 

 

 

Späť 

 


	Kypriaci prášok, droždie či koreniny. Na pultoch obchodov chýbajú produkty na pečenie
	Veľký špeciál o koronavíruse: Šíri sa vzduchom? Pomáha pitie alkoholu? 70 otázok a odpovedí
	CHLIEB SA VRACIA KU KOREŇOM
	O potraviny zatiaľ nie je núdza
	Zúfalí pekári. obchodníci i výrobcovia potravín: Kolóny im môžu spôsobiť obrovské škody
	Kolóny na cestách robia problémy pekárom: Ľudia môžu nájsť prázdne pulty, dodávky výrazne meškajú
	Čo dnes spôsobilo vládne nariadenie? Dopravný kolaps, problémy v zásobovaní i nezhody v koalícii
	Minúta po minúte: Niektoré osady uzavrú, Matovič sľubuje, že o Rómov sa postarajú
	Kolóny na cestách robia problémy pekárom: Ľudia môžu nájsť prázdne pulty, dodávky výrazne meškajú
	O potraviny zatiaľ nie je núdza
	Ľudia stáli v kolóne, vláda sa hádala
	Minúta po minúte: Rómske osady s pozitívnymi prípadmi uzavrú
	Minúta po minúte: Rómske osady s pozitívnymi prípadmi uzavrú, doprava už nekolabuje
	Potravinári pracujú na plné obrátky. Nutne potrebujú posilu
	Slovensko pečie
	Tovar&Predaj 3 – 4/2020: Pečivo vonia v čase krízy viac
	Všetko, čo by ste mali vedieť o tomto víruse a jeho dosahoch
	Špeciál o ochorení COVID 19: Šíri sa koronavírus vzduchom? Pomáha pitie alkoholu? 70 otázok a odpovedí
	Sladkosti potrebujeme práve teraz
	Spotreba chleba klesá. Ľudia radi skúšajú nové chute
	Cukrári sa pre koronavírus obávajú straty svojho podnikania
	Cukrári sa pre koronavírus obávajú straty svojho podnikania
	Koronavírus: Cukrári apelujú na vládu, boja sa straty svojho podnikania
	Cukrári sa pre koronavírus obávajú straty svojho podnikania
	Cukrári sa obávajú straty svojho podnikania
	Zúfalí cukrári: Rútime sa do krachu, cukrárne sú zatvorené
	Cukrári sú zúfalí. Boja sa o prežitie, no prepúšťať nechcú
	Sladké remeslo s horkou chuťou: Cukrári sú zúfalí, prepúšťajú a hovoria o krachu
	Cukrári sa pre koronavírus obávajú straty svojho podnikania
	SZPCC: Cukrári sa pre koronavírus obávajú straty svojho podnikania
	COVID-19 neosladil život ani cukrárom
	Zatvorenie predajní vrhá do krachu malé cukrárne
	Droždie je aktuálne na Slovensku lukratívnym tovarom, ešte vlani časť dorábali aj v Trenčíne
	Droždie je aktuálne na Slovensku lukratívnym tovarom
	Cukrári žiadajú Matoviča o uvoľnenie opatrení
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Zatvorené predajne ženú malé cukrárne do krachu, varuje zväz pekárov
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Úvod > Článok: Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však varianty možnej pomoci
	Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však varianty možnej pomoci
	Cukrári bojujú o prežitie
	Zatvorené predajne rútia podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov malé cukrárne do krachu
	Zatvorené predajne tlačia, podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, malé cukrárne do krachu
	Pekári vyzývajú novú vládu, aby prijala opatrenia aj na zvýšenie potravinovej sebestačnosti
	Pekári zaslali vláde súbor opatrení na záchranu sektora
	Pekárstvo patrí u nás k najviac ohrozeným odvetviam. Jeho zástupcovia žiadajú zmeny
	Pekári zaslali vláde súbor opatrení na záchranu sektora
	Pekári zaslali vláde súbor opatrení na záchranu sektora
	KORONAVÍRUS Pekári zaslali vláde súbor opatrení na záchranu sektora
	Rada pekárov SR pripravila pre novú vládu súbor 8 opatrení na podporu odvetvia
	DROŽDIAREŇ V TRENČÍNE SKONČILA PRED ROKOM, DNES DROŽDIE CHÝBA
	SZPCC: Pekári zaslali vláde súbor opatrení na záchranu sektora
	Pekári zaslali vláde súbor opatrení na záchranu sektora
	Pekári zaslali vláde súbor opatrení na záchranu sektora
	Pekári zaslali vláde súbor opatrení na záchranu sektora
	Pekárstvo patrí u nás k najviac ohrozeným odvetviam. Jeho zástupcovia žiadajú zmeny
	KORONAVÍRUS Pekári zaslali vláde súbor opatrení na záchranu sektora
	Rada pekárov SR pripravila pre novú vládu súbor 8 opatrení na podporu odvetvia
	Rada pekárov SR pripravila pre novú vládu súbor 8 opatrení na podporu odvetvia
	Droždiareň v Trenčíne skončila pred rokom, dnes droždie chýba
	Zatvorené predajne zrejme privedú malé cukrárne ku krachu
	Ako kríza a vládne opatrenia vplývajú na firmy na Slovensku
	Droždiareň v Trenčíne skončila pred rokom, dnes chýba
	Ekonomika+ o koronakríze v potravinárstve

