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Nextina Počet správ: 32+17 duplicít, 29.05.2020

Zdražovanie  chleba  bude pokračovať. Pre vírus a sucho
PRINT , Dátum: 18.05.2020 , Zdroj: Hospodárske noviny , Strana: 11 , Autor: Katarína Runnová , Printové zdroje: 14 250 ,
Vypredaný: 10 400 , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 18.05.2020 05:15 , Čítanosť: 148 000 , Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a.
s. , Zem: Slovensko , Rubrika: Firmy & finance , AVE: 2 048,10 € , GRP: 3,22
...Dodávatelia rokovali s obchodnými reťazcami o zvýšení cien  pečiva  aj z dôvodu vyšších nákladov na prácu a
výrobu. Bratislava – Výrazný nárast miezd, príplatky za prácu v noci, cez sviatky a počas víkendov, ale aj rast
cien energií či nájmov. Tieto faktory sa podpísali pod to, že počas uplynulého...

Zdražovanie  chleba  bude pokračovať. Pre vírus a sucho URL
WEB , Dátum: 18.05.2020 , Zdroj: hnonline.sk , Autor: Katarína Runnová , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 18.05.2020 01:08
, Reální užívatelia: 43 663 , Dosah: 43 663 , Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. s. , Zem: Slovensko , Rubrika: Domáca ekonomika , AVE:
1 422,54 € , GRP: 0,95
...rokovali s obchodnými reťazcami o zvýšení cien  pečiva  aj z dôvodu zvýšených nákladov na prácu a výrobu.
Výrazný nárast miezd, príplatky za prácu v noci, cez sviatky a počas víkendov, ale aj rast cien energií či nájmov.
Tieto faktory sa podpísali pod to, že počas uplynulého roka stúpla nielen...

Jedinečné potraviny v srdci Slovenska: Počas otváračky stáli pred dverami desiatky ľudí, mali sme zimomriavky
(Rozhovor) URL
WEB , Dátum: 23.05.2020 , Zdroj: startitup.sk , Autor: Anton Martinka , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 23.05.2020 12:29 ,
Reální užívatelia: 13 416 , Dosah: 13 416 , Vydavateľ: Startitup s.r.o , Zem: Slovensko , AVE: 1 801,89 € , GRP: 0,29
...Liptov je nový typ podniku, ktorý spája kaviareň, potraviny  a pekáreň.Od ich otvorenia k nim chodí veľké
množstvo ľudí, ktorí si pochvaľujú skvelú kávu, čerstvé potraviny  a vynikajúci chlieb . Takýto priestor na Liptove
rozhodne chýbal. Ako však najnovšie zvládajú situáciu ohľadom...

Druhá vlna prepúšťania
PRINT , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: Pravda , Strana: 1 , Autor: Zdenka Kollárová, Šimon Kučera , Printové zdroje: 54 046 , Infotyp:
Nepomenované , Dátum importu: 26.05.2020 05:16 , Čítanosť: 270 000 , Vydavateľ: Perex, a.s. , Zem: Slovensko , Rubrika: Titulná
strana , AVE: 4 928,90 € , GRP: 5,87
...priemysle. „K paušálnemu znižovaniu pracovníkov u našich členov neprišlo, pretože pekárne už dlhodobo
bojujú s nedostatkom ľudí,“ hovorí predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov
Tatiana  Lopúchová . Nateraz s prepúšťaním v sektore nepočíta ani do budúcnosti. Práve tu je totiž...

Pre nedele sa ozvali pekári
PRINT , Dátum: 27.05.2020 , Zdroj: SME , Strana: 6 , Autor: (tasr) , Printové zdroje: 33 200 , Vypredaný: 22 400 , Infotyp: Nepomenované
, Dátum importu: 27.05.2020 05:29 , Čítanosť: 253 000 , Vydavateľ: Petit Press, a.s. , Zem: Slovensko , Rubrika: Ekonomika , AVE:
803,21 € , GRP: 5,50
...debát o otvorení predajní počas nedele. Na to, že väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do
maloobchodov počas nedieľ, upozornil Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov , ktorý združuje
dve tretiny výrobcov pečiva. „Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, spolu zamestnávajú...

Pekári chcú s vládou rokovať o nedeliach
PRINT , Dátum: 27.05.2020 , Zdroj: Hospodárske noviny , Strana: 10 , Autor: (tasr) , Printové zdroje: 14 250 , Vypredaný: 10 400 ,
Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 05:29 , Čítanosť: 148 000 , Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. s. , Zem: Slovensko ,
Rubrika: Firmy & financie , AVE: 588,79 € , GRP: 3,22
... Bratislava – Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to
Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov . Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené
maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto žiadajú slovenské...

Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: bakurier.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 161 ,
Dosah: 161 , Vydavateľ: Staromešťan s.r.o. , Zem: Slovensko , AVE: 189,67 € , GRP: 0,00
...sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj
po odznení pandémie koronavírusu,“ tvrdí Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov . Zväz pritom zastrešuje dve tretiny všetkých výrobcov pečiva na našom...

Pekári chcú byť súčasťou debát o otvorení predajní v nedeľu URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: teraz.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 17 661 ,
Dosah: 17 661 , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky , Zem: Slovensko , AVE: 237,09 € , GRP: 0,38
...hľadiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do
24 hodín od upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Bratislava 26. mája (TASR) - Pekári žiadajú
vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský ...

Pekári chcú byť pri diskusii o otvorených predajniach počas nedele URL
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Pekári chcú byť pri diskusii o otvorených predajniach počas nedele URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: denniks.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 05:22 , Reální užívatelia: 1 255 ,
Dosah: 1 255 , Vydavateľ: Tribun media, a. s. , Zem: Slovensko , AVE: 170,72 € , GRP: 0,03
...vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie koronavírusu, “ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . Z hľadiska aktuálne platnej legislatívy pekárom  vyplýva...

Chceme byť pri diskusii o nedeľnom predaji, žiadajú pekári URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: ta3.com , Autor: / TA3 / , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 26.05.2020 10:39 , Reální
užívatelia: 1 290 , Dosah: 1 290 , Vydavateľ: Televízia TA3 , Zem: Slovensko , AVE: 1 422,54 € , GRP: 0,03
...žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský  zväz
pekárov , cukrárov  a  cestovinárov . Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné
prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od...

Pekári žiadajú vládu,aby boli súčasťou debát o otvorení predajní v nedeľu URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: hlavnespravy.sk , Autor: Heureka Evolution , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020
07:33 , Reální užívatelia: 38 710 , Dosah: 38 710 , Vydavateľ: HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o. , Zem: Slovensko , AVE: 948,36 € , GRP:
0,84
...26. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení
predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ) Ilustračné
foto Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by...

editori@dennikn.sk URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: mnt.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 29 614 ,
Dosah: 29 614 , Vydavateľ: N Press, s.r.o. , Zem: Slovensko , AVE: 47,42 € , GRP: 0,64
Pekárne žiadajú vládu, aby ich zapojila do diskusie o zatvorení obchodov v nedeľu. Slovenský  zväz  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov  argumentuje, že drvivá väčšina prevádzok má výrobu nadviazanú na dodávky do
obchodov počas nedieľ.

Pekári chcú byť pri diskusii o otvorených predajniach počas nedele URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: sme.sk , Autor: TASR , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální
užívatelia: 87 238 , Dosah: 87 238 , Vydavateľ: Petit Press, a.s. , Zem: Slovensko , Rubrika: Slovensko , AVE: 1 422,54 € , GRP: 1,90
...tak urobiť kúpou predplatného › BRATISLAVA. Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení
predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov . Z rozhodovania o
tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení...

Pekári majú ťažké srdce na vládu: Chcú byť pri debate o otvorení predajní v nedeľu, toto považujú za
neakceptovateľné URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: cas.sk , Autor: TASR , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální
užívatelia: 57 999 , Dosah: 57 999 , Vydavateľ: FPD Media, a. s. , Zem: Slovensko , Rubrika: Domáce správy , AVE: 1 517,38 € , GRP:
1,26
...žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský  zväz
pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ). Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené
maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto žiadajú slovenské pekárenské...

Pekári chcú byť pri diskusii o otvorených predajniach počas nedele URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: hlavnydennik.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia:
14 492 , Dosah: 14 492 , Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. , Zem: Slovensko , AVE: 113,27 € , GRP: 0,32
...vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . Z hľadiska aktuálne platnej legislatívy pekárom  vyplýva
povinnosť...

Zatvorené obchody počas nediel aj po skončení pandémie? Pekári sú zásadne proti URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: webnoviny.sk , Autor: SITA Zdroj: SITA , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 ,
Reální užívatelia: 38 765 , Dosah: 38 765 , Vydavateľ: SITA, Slovenská tlačová agentúra, a.s. , Zem: Slovensko , AVE: 662,89 € , GRP:
0,84
...vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová  Zvýšené náklady o 12% Z hľadiska aktuálne platnej legislatívy...

Pekári žiadajú vládu,aby boli súčasťou debát o otvorení predajní v nedeľu URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: rno.sk , Autor: Bohumil Urbanik , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 ,
Reální užívatelia: 484 , Dosah: 484 , Vydavateľ: Profi Press SK, s. r. o. , Zem: Slovensko , AVE: 142,25 € , GRP: 0,01
...žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský  zväz
pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ). Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené
maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto žiadajú slovenské pekárenské...

Koronavírus na Slovensku: Podnikatelia si podali opatrenia vlády! Tvrdá kritika URL
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https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BB2553?tab=EClip
https://www.hlavnydennik.sk/2020/05/26/pekari-chcu-byt-pri-diskusii-o-otvorenych-predajniach-pocas-nedele/
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BB2804?tab=EClip
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pekari-nesuhlasia-so-zatvorenymi-obchodmi-v-nedele-chcu-byt-sucastou-diskusii/
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BB3582?tab=EClip
https://www.rno.sk/pekari-ziadaju-vladuaby-boli-sucastou-debat-o-otvoreni-predajni-v-nedelu/
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BB3599?tab=EClip
http://www.newtonmedia.eu/


Koronavírus na Slovensku: Podnikatelia si podali opatrenia vlády! Tvrdá kritika URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: cas.sk , Autor: Novy Cas , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 26.05.2020 12:39 , Reální
užívatelia: 57 999 , Dosah: 57 999 , Vydavateľ: FPD Media, a. s. , Zem: Slovensko , Rubrika: Domáce správy , AVE: 1 517,38 € , GRP:
1,26
...vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . (sita) 09:40 Už desiaty deň je Slovensko bez obete. Stále...

Pekári žiadajú vládu,aby boli súčasťou debát o otvorení predajní v nedeľu URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: glob.zoznam.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia:
15 070 , Dosah: 15 070 , Vydavateľ: MADWIRE, s. r. o. , Zem: Slovensko , AVE: 379,34 € , GRP: 0,33
...pixabay.com BRATISLAVA – Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele.
Uviedol to Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ). Z rozhodovania o tom, či budú
počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto...

640x360 URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: noviny.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 26.05.2020 13:56 , Reální užívatelia: 23 863 ,
Dosah: 23 863 , Vydavateľ: MAC TV, s.r.o , Zem: Slovensko , AVE: 331,93 € , GRP: 0,52
...vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . V guatemalskej textilnej továrni malo vyše 200 zamestnancov...

Koronavírus na Slovensku: Podnikatelia tvrdo skritizovali opatrenia vlády, Matovič oznámil ďalšiu zmenu v
cestovaní URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: cas.sk , Autor: Novy Cas , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 26.05.2020 15:59 , Reální
užívatelia: 57 999 , Dosah: 57 999 , Vydavateľ: FPD Media, a. s. , Zem: Slovensko , Rubrika: Domáce správy , AVE: 1 517,38 € , GRP:
1,26
...na imunitný systém môže podľa agrorezortu zohrávať dôležitú úlohu aj pri prevencii v boji proti stále aktuálnej
hrozbe pandémie koronavírusu. Ministerstvo  pôdohospodárstva  a  rozvoja  vidieka  SR  (MPRV) preto
odporúča zvýšiť konzumáciu tejto potraviny. „Jej konzumáciou môžete ochrániť seba a svojich...

Pekári chcú byť súčasťou debát o otvorení predajní v nedeľu URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: zivotpo.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 42 ,
Dosah: 42 , Vydavateľ: Peter Cirjak - Essox , Zem: Slovensko , AVE: 71,15 € , GRP: 0,00
...26. mája (TASR) - Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to
Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ). Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele
otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto žiadajú...

Koronavírus na Slovensku: Podnikatelia tvrdo skritizovali opatrenia vlády, chyby vidí aj prezidentka URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: cas.sk , Autor: Novy Cas , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 26.05.2020 21:18 , Reální
užívatelia: 57 999 , Dosah: 57 999 , Vydavateľ: FPD Media, a. s. , Zem: Slovensko , Rubrika: Domáce správy , AVE: 1 517,38 € , GRP:
1,26
...na imunitný systém môže podľa agrorezortu zohrávať dôležitú úlohu aj pri prevencii v boji proti stále aktuálnej
hrozbe pandémie koronavírusu. Ministerstvo  pôdohospodárstva  a  rozvoja  vidieka  SR  (MPRV) preto
odporúča zvýšiť konzumáciu tejto potraviny. „Jej konzumáciou môžete ochrániť seba a svojich...

Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: retailmagazin.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia:
56 , Dosah: 56 , Vydavateľ: RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o. , Zem: Slovensko , AVE: 113,79 € , GRP: 0,00
...sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj
po odznení pandémie koronavírusu,“ tvrdí Tatiana  Lopúchová , predsedkyňa Slovenského  zväzu  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov . Zväz pritom zastrešuje dve tretiny všetkých výrobcov pečiva na našom...

SZPCC : Pekári žiadajú vládu,aby boli súčasťou debát o otvorení predajní v nedelu
AGENTÚRA , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: Tasr , Printové zdroje: 400 , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Vydavateľ: Tlačová
agentúra Slovenskej republiky , Zem: Slovensko , Rubrika: pdh
...26. mája (TASR) - Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský
zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ). Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné
prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto žiadajú...

Bilióny eur putujú na záchranu EÚ. Štáty sa ale na finančnom balíku nevedia dohodnúť URL
WEB , Dátum: 27.05.2020 , Zdroj: noviny.sk , Autor: Richard Juriš , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 13:54 ,
Reální užívatelia: 23 863 , Dosah: 23 863 , Vydavateľ: MAC TV, s.r.o , Zem: Slovensko , AVE: 331,93 € , GRP: 0,52
...vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . Najväčšie juhoamerické aerolinky Latam Airlines požiadali v USA
o...

640x360 URL
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https://www.cas.sk/clanok/984459/koronavirus-na-slovensku-podnikatelia-si-podali-opatrenia-vlady-tvrda-kritika/
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BB4345?tab=EClip
https://glob.zoznam.sk/pekari-ziadaju-vladuaby-boli-sucastou-debat-o-otvoreni-predajni-v-nedelu/
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BB5308?tab=EClip
https://www.noviny.sk/slovensko/532481-jednou-z-priorit-ozivenia-ekonomiky-je-setrne-hospodarstvo-plyn-aktualne-do-planov-nezapada
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BB5321?tab=EClip
https://www.cas.sk/clanok/984459/koronavirus-na-slovensku-podnikatelia-tvrdo-skritizovali-opatrenia-vlady-matovic-oznamil-dalsiu-zmenu-v-cestovani/
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BB7519?tab=EClip
https://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/137361/Pek�ri chc� by? s�?as?ou deb�t o otvoren� predajn� v nede?u/
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BBA0V8?tab=EClip
https://www.cas.sk/clanok/984459/koronavirus-na-slovensku-podnikatelia-tvrdo-skritizovali-opatrenia-vlady-chyby-vidi-aj-prezidentka/
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BBA10F?tab=EClip
http://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/4710-pekari-ziadaju-vladu-aby-boli-sucastou-debat-o-otvoreni-predajni-pocas-nedele
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BBA1GE?tab=EClip
https://www.noviny.sk/slovensko/532679-biliony-eur-putuju-na-zachranu-eu-staty-sa-ale-na-financnom-baliku-nevedia-dohodnut
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BC5592?tab=EClip
http://www.newtonmedia.eu/


640x360 URL
WEB , Dátum: 27.05.2020 , Zdroj: noviny.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 19:43 , Reální užívatelia: 23 863 ,
Dosah: 23 863 , Vydavateľ: MAC TV, s.r.o , Zem: Slovensko , AVE: 331,93 € , GRP: 0,52
...vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . Najväčšie juhoamerické aerolinky Latam Airlines požiadali v USA
o...

Pekári žiadajú vládu...
ROZHLAS , Dátum: 27.05.2020 , Zdroj: Fun Rádio , Report: 3 , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 28.05.2020 07:32 , Počúvanosť: 448 745 ,
Prevádzkovateľ: Rádio a.s. , Zem: Slovensko , Relácia: 06:00 Správy , AVE: 681,62 € , GRP: 9,76
...-------------------- Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Slovenský zväz  pekárov  si
myslí, že by z debát nemali byť vypustení výrobcovia. Dodali, že na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré
zamestnávajú spolu takmer 12 000 ľudí. Drvivá...

Nedeľný zákaz sa Matovičovi páči, návrhy opozície však neprejdú
PRINT , Dátum: 29.05.2020 , Zdroj: SME , Strana: 7 , Autor: Tatiana Kapitánová , Printové zdroje: 33 200 , Vypredaný: 22 400 , Infotyp:
Nepomenované , Dátum importu: 29.05.2020 05:06 , Čítanosť: 253 000 , Vydavateľ: Petit Press, a.s. , Zem: Slovensko , Rubrika:
Téma , AVE: 9 257,37 € , GRP: 5,50
...ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu počas víkendu
a prísť o tržby za výrobky,“ tvrdí predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov
Tatiana  Lopúchová . Pre ďalšiu časť pekární je efektívnejšie ponúkať počas víkendu len...

Minimálna mzda má zamrznúť
PRINT , Dátum: 29.05.2020 , Zdroj: Pravda , Strana: 1 , Autor: Branislav Toma , Printové zdroje: 54 046 , Infotyp: Nepomenované ,
Dátum importu: 29.05.2020 05:21 , Čítanosť: 270 000 , Vydavateľ: Perex, a.s. , Zem: Slovensko , Rubrika: Titulná strana , AVE:
5 287,06 € , GRP: 5,87
...tak výrazne negatívne zasiahli do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, do odbytových cien sú
akceptované len čiastočne,“ povedala predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov  Tatiana  Lopúchová .
Náklady na ľudí totiž tvoria necelú polovicu všetkých výdavkov na výrobu pečiva. Súčasný minister práce...

Pekári chcú byť súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele URL
WEB , Dátum: 28.05.2020 , Zdroj: tovarapredaj.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 29.05.2020 07:34 , Reální užívatelia: 81 ,
Dosah: 81 , Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. , Zem: Slovensko , AVE: 142,25 € , GRP: 0,00
...prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Tak znie hlavná požiadavka slovenských pekárenských
spoločností na predstaviteľov vlády. Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  zastrešuje dve
tretiny všetkých výrobcov pečiva na slovenskom trhu, v debatách chcú preto presadiť i svoj názor. ...

Kto získa a kto stratí? 10 otázok a odpovedí o zákaze nedeľného predaja URL
WEB , Dátum: 28.05.2020 , Zdroj: sme.sk , Autor: Tatiana Kapitánová , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 29.05.2020 00:07 ,
Reální užívatelia: 87 238 , Dosah: 87 238 , Vydavateľ: Petit Press, a.s. , Zem: Slovensko , Rubrika: Biznis , AVE: 1 422,54 € , GRP: 1,90
...ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu počas víkendu
a prísť o tržby za výrobky,“ tvrdí predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov
Tatiana  Lopúchová . Pre ďalšiu časť pekární je efektívnejšie ponúkať počas víkendu len...
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https://www.noviny.sk/slovensko/532765-slovak-pricestoval-zo-zahranicia-no-statnu-karantenu-odmietol-toto-mu-hrozi-za-porusenie-pravidiel
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BCA0FE?tab=EClip
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/B9EA20AN0701?tab=EClip
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/2020i123A01A?tab=EClip
https://www.tovarapredaj.sk/2020/05/28/pekari-chcu-byt-sucastou-debat-o-otvoreni-predajni-pocas-nedele/
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BD4300?tab=EClip
https://index.sme.sk/c/22413976/zakaz-nedelneho-predaja-desat-otazok-a-odpovedi.html
https://newtonone.newtonmedia.eu/sk-SK/monitoring/SK$OP-18-3036/topic/xi16/article/OPSK20BDA26F?tab=EClip
http://www.newtonmedia.eu/


1.1. Zdražovanie  chleba  bude pokračovať. Pre vírus a sucho
PRINT , Dátum: 18.05.2020 , Zdroj: Hospodárske noviny , Strana: 11 , Autor: Katarína Runnová , Printové zdroje: 14 250 , Vypredaný: 10 400 , Infotyp:
Nepomenované , Dátum importu: 18.05.2020 05:15 , Čítanosť: 148 000 , Rubrika: Firmy & finance , AVE: 2 048,10 € , Zem: Slovensko , GRP: 3,22
MALOOBCHOD Dodávatelia rokovali s obchodnými reťazcami o zvýšení cien  pečiva  aj z dôvodu vyšších nákladov na prácu a
výrobu. 

Bratislava – Výrazný nárast miezd, príplatky za prácu v noci, cez sviatky a počas víkendov, ale aj rast cien energií či nájmov.
Tieto faktory sa podpísali pod to, že počas uplynulého roka stúpla nielen cena obilia, ale aj všetkých pekárenských výrobkov.
Múka zdražela o 13,3 percenta, vaječné cestoviny boli drahšie  o 5,7 percenta a za tmavý chlieb  sme si priplácali 7,39
percenta. V marci stál kilogram tohto pečiva  1,47 eura, čo je historický rekord. 
Rast cien  všetkých výrobkov z múky potvrdzujú aj samotné reťazce. A zdá sa, že k ich poklesu tak skoro nedôjde. Práve
naopak. „Ceny sa držia na zvýšenej úrovni. Prognóza do budúcnosti je, že to aj tak zostane,“ hovorí pre HN František Čermák,
vedúci čerstvých výrobkov v spoločnosti Terno real estate. 
Múka bude drahšia Okrem spomínaných faktorov k zdražovaniu prispeje aj počasie. Keďže aktuálne čelí nedostatku zrážok
nielen Slovensko, ale celá Európa, očakáva sa rast cien obilnín. Sucho totiž spôsobuje nedostatok úrody, čo automaticky dvíha
náklady dodávateľov aj hodnoty komodít na európskych burzách. Zatiaľ je skoro predvídať s presnosťou, ako sa tohtoročné
sucho odrazí na cenách. Absencii vlahy má však Európa čeliť aj v najbližších týždňoch, čo podľa expertov zhoršuje vyhliadky. 
„Pre pekárov je najzákladnejšou surovinou múka a jej cena je závislá od vývoja cien v európskych krajinách. Už v súčasnom
období mlynári nakupujú drahšie obilie,“ hovorí Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov
a  cestovinárov . Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová tiež tvrdí, že existuje veľký
predpoklad, že hodnota múky bude stúpať. „Naši obilninári už teraz odhadujú, že tohtoročné počasie zníži kvalitu a množstvo
obilia. Celkový výsledok bude závisieť od priebehu počasia do žatvy,“ dopĺňa Holéciová. 
Znižovanie cien nehrozí Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie spoločnosti Coop Jednota, potvrdzuje, že
dodávatelia ich už pred niekoľkými mesiacmi požiadali o zvýšenie cien z dôvodu stúpajúcich nákladov. Podobné rokovania sa
uskutočnili z rovnakého dôvodu aj v Terne. V prípade, že producenti so svojimi žiadosťami uspejú a zvýšia sa ceny, za ktoré od
nich obchodníci nakupujú tovar, väčšinou stúpnu aj ceny produktov na pultoch. To už pocíti samotný zákazník, ktorý za nákup
zaplatí viac. Aktuálne rokovania o cenách neprebiehajú, no znova sa otvoria na jeseň. 
„Naši pekári boli oslovení niektorými obchodnými spoločnosťami s požiadavkou na zníženie cien, čo sme rezolútne zamietli,“
tvrdí Lopúchová . Podľa jej slov utrpeli v dôsledku turbulentných zmien počas krízových opatrení ekonomické straty aj pekári a
cukrári, takže sa nemôžu podieľať ešte aj na stratách obchodu . To znamená, že chlieb  ani múka tak skoro nezlacnejú. 
Vplyv má aj pandémia Aspektom, ktorý môže mať vplyv na ceny, je tiež aktuálna koronakríza. Na európskom trhu s obilninami
sa totiž v dôsledku pandémie udiali neštandardné pohyby v exporte aj importe. To ovplyvnilo súčasný rast hodnôt obilnín. Tieto
pohyby sa môžu zopakovať aj v budúcnosti. Napríklad v prípade, že vývozcovia si v dôsledku obáv z nákazy budú chcieť
chrániť najmä domáci trh. 
„Postupom času môžeme vidieť zavádzanie reštrikčných opatrení na exporty, na čo ceny vždy citlivo reagujú,“ vysvetľuje David
Karkulín, odborník na poľnohospodárske komodity a šéfredaktor Agromagazínu. Dopĺňa, že dovozcovia sa zase budú chcieť
predzásobiť pšenicou viac ako inokedy, aby boli lepšie pripravení v prípade dlhodobého pôsobenia COVID-19. To znamená, že
dopyt z ich strany po pšenici ostane vysoký.

O autorovi: Katarína Runnová, katarina.runnova@mafraslovakia.sk
Foto autor:   SNÍMKA: DREAMSTIME
Foto popis:   Pre krízové opatrenia utrpeli slovenskí pekári a cukrári nemalé ekonomické straty.
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1.2. Zdražovanie  chleba  bude pokračovať. Pre vírus a sucho URL
WEB , Dátum: 18.05.2020 , Zdroj: hnonline.sk , Autor: Katarína Runnová , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 18.05.2020 01:08 , Reální
užívatelia: 43 663 , Dosah: 43 663 , Rubrika: Domáca ekonomika , AVE: 1 422,54 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,95
Dodávatelia rokovali s obchodnými reťazcami o zvýšení cien  pečiva  aj z dôvodu zvýšených nákladov na prácu a výrobu. 

Výrazný nárast miezd, príplatky za prácu v noci, cez sviatky a počas víkendov, ale aj rast cien energií či nájmov. Tieto faktory
sa podpísali pod to, že počas uplynulého roka stúpla nielen cena obilia, ale aj všetkých pekárenských výrobkov. Múka zdražela
o 13,3 percenta, vaječné cestoviny boli drahšie  o 5,7 percenta a za tmavý chlieb  sme si priplácali 7,39 percenta. V marci stál
kilogram tohto pečiva  1,47 eura, čo je historický rekord. 

Rast cien  všetkých výrobkov z múky potvrdzujú aj samotné reťazce. A zdá sa, že k ich poklesu tak skoro nedôjde. Práve
naopak. „Ceny sa držia na zvýšenej úrovni. Prognóza do budúcnosti je, že to aj tak zostane,“ hovorí pre HN František Čermák,
vedúci čerstvých výrobkov v spoločnosti Terno real estate. 

Múka bude drahšia 

Okrem spomínaných faktorov k zdražovaniu prispeje aj počasie. Keďže aktuálne čelí nedostatku zrážok nielen Slovensko, ale
celá Európa, očakáva sa rast cien obilnín. Sucho totiž spôsobuje nedostatok úrody, čo automaticky dvíha náklady dodávateľov
aj hodnoty komodít na európskych burzách. Zatiaľ je skoro predvídať s presnosťou, ako sa tohtoročné sucho odrazí na
cenách. Absencii vlahy má však Európa čeliť aj v najbližších týždňoch, čo podľa expertov zhoršuje vyhliadky. 

„Pre pekárov je najzákladnejšou surovinou múka a jej cena je závislá od vývoja cien v európskych krajinách. Už v súčasnom
období mlynári nakupujú drahšie obilie,“ hovorí Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov
a  cestovinárov . Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová tiež tvrdí, že existuje veľký
predpoklad, že hodnota múky bude stúpať. „Naši obilninári už teraz odhadujú, že tohtoročné počasie zníži kvalitu a množstvo
obilia. Celkový výsledok bude závisieť od priebehu počasia do žatvy,“ dopĺňa Holéciová. 

Znižovanie cien nehrozí 

Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie spoločnosti Coop Jednota, potvrdzuje, že dodávatelia ich už pred niekoľkými
mesiacmi požiadali o zvýšenie cien z dôvodu stúpajúcich nákladov. Podobné rokovania sa uskutočnili z rovnakého dôvodu aj v
Terne. V prípade, že producenti so svojimi žiadosťami uspejú a zvýšia sa ceny, za ktoré od nich obchodníci nakupujú tovar,
väčšinou stúpnu aj ceny produktov na pultoch. To už pocíti samotný zákazník, ktorý za nákup zaplatí viac. Aktuálne rokovania o
cenách neprebiehajú, no znova sa otvoria na jeseň. 

„Naši pekári boli oslovení niektorými obchodnými spoločnosťami s požiadavkou na zníženie cien, čo sme rezolútne zamietli,“
tvrdí Lopúchová . Podľa jej slov utrpeli v dôsledku turbulentných zmien počas krízových opatrení ekonomické straty aj pekári a
cukrári, takže sa nemôžu podieľať ešte aj na stratách obchodu . To znamená, že chlieb  ani múka tak skoro nezlacnejú. 

Vplyv má aj pandémia 

Aspektom, ktorý môže mať vplyv na ceny, je tiež aktuálna koronakríza. Na európskom trhu s obilninami sa totiž v dôsledku
pandémie udiali neštandardné pohyby v exporte aj importe. To ovplyvnilo súčasný rast hodnôt obilnín. Tieto pohyby sa môžu
zopakovať aj v budúcnosti. Napríklad v prípade, že vývozcovia si v dôsledku obáv z nákazy budú chcieť chrániť najmä domáci
trh. 

„Postupom času môžeme vidieť zavádzanie reštrikčných opatrení na exporty, na čo ceny vždy citlivo reagujú,“ vysvetľuje David
Karkulín, odborník na poľnohospodárske komodity a šéfredaktor Agromagazínu. Dopĺňa, že dovozcovia sa zase budú chcieť
predzásobiť pšenicou viac ako inokedy, aby boli lepšie pripravení v prípade dlhodobého pôsobenia COVID-19. To znamená, že
dopyt z ich strany po pšenici ostane vysoký.
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1.3. Jedinečné potraviny v srdci Slovenska: Počas otváračky stáli pred dverami desiatky ľudí, mali sme
zimomriavky (Rozhovor) URL
WEB , Dátum: 23.05.2020 , Zdroj: startitup.sk , Autor: Anton Martinka , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 23.05.2020 12:29 , Reální užívatelia:
13 416 , Dosah: 13 416 , AVE: 1 801,89 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,29
Moment Liptov je nový typ podniku, ktorý spája kaviareň, potraviny  a pekáreň.Od ich otvorenia k nim chodí veľké množstvo
ľudí, ktorí si pochvaľujú skvelú kávu, čerstvé potraviny  a vynikajúci chlieb . 

Takýto priestor na Liptove rozhodne chýbal. 
Ako však najnovšie zvládajú situáciu ohľadom koronavírusu? 
Andrej Čatloch a Marek Benikovský stoja za novým projektom Moment Liptov, ktorý je v tomto regióne zatiaľ jedinečný.
Moment, ako sa mu už familiárne hovorí, vznikol spojením kaviarne Dvojka a potravín  Sýpka. 
Ku týmto dvom šikovným ľuďom sa pridal aj kuchár Aleš Račko, ktorý pečie vlastný kváskový chlieb . „ Základom je kváskový
chlieb  a okolo neho točíme také ochutené farebné chleby , ktoré sú obohatené o prírodné dochucovadlá, ako napríklad
čierne uhlie, kurkuma, pečená cvikla, tekvica s višňami alebo čerešňami.“ 
Ako celý koncept vznikol 
Či majú ľudia na Liptove problém s vyššou cenou potravín 
Čím chcú zaujať potenciálnych zákazníkov 
Ako vám napadlo vytvoriť tento koncept, teda spojiť potraviny, kaviareň a pekáreň? 
ANDREJ: V podstate sme sa spojili cez nášho účtovníka. Ja som však tento priestor už dávnejšie pozeral, no na koncept
klasickej predajne potravín sa mi to na Liptov zdalo príliš veľké, a preto som chcel ku tomu pridružiť aj kaviareň a pekáreň. 
Celé to začalo do seba zapadať vtedy, keď sa tento priestor uvoľnil a náš účtovník ma odkázal na Mareka. Keď som sa s ním
však prvýkrát stretol, tak ma Marek skoro vyhodil. 
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MAREK: Prišlo to totiž v takom čase, že to bola už asi tretia ponuka rad za radom a ja som už bol taký, že na jednej strane nám
to imponuje, že ľudia chcú s nami spolupracovať, ale na druhej strane si uvedomujem, aký problém je zabezpečiť kapacitu
personálnu, financie a podobné záležitosti. 
S kolegom sme sa však bavili, že práve chlieb  je tá vec, kde sa pražiarne kávy postupne dostávajú. Tak sme si povedali, že aj
tak by sme to časom robili, tak to skúsme. 
Čo ten špecifický názov Moment? 
MAREK: No, bol to trošička pôrod. My sme začínali s tým, že by to malo byť liptovské. Takže padali rôzne názvy od Fajnô,
Dobrô a všetko možné s tým ô na konci, aby luďom bolo jasné, že kde sme a sme na to hrdí. 
Potom sme si však uvedomili, že pre zákazníkov, ktorí nie sú práve z Liptova, je to veľmi ťažko vysloviteľné a ľahko
zkomoliteľné. Chceli sme teda vytvoriť niečo univerzálne a ľahko zapamätateľné. 
ANDREJ: Nakoniec sa nám to podarilo a sme za to radi, náš názov nám už totiž veľmi zdomácnel a dá sa s tým krásne tvoriť
marketing. Dôkazom toho je aj naše logo, v slove Moment v prvom O sú totiž tri kruhy, ktoré symbolizujú tri elementy, ktoré u
nás môžete nájsť. Káva, potraviny, pekáreň. No a v strede je epicentrum, v ktorom z týchto troch elementov vzniká jeden celok. 
Zaznamenali ste pri tvorení celého tohto priestoru nejaké problémy? 
A: Najťažšie bolo sa asi len rozbehnúť. Problém sme však mali aj s nájdením stolárskej firmy, ktorá by nám dokázala vytvoriť
interiér v danom časovom horizonte. To bol extrémny problém. 
M: Nakoniec sme však našli firmu, ktorá sa mesiac venovala čisto nám. Zdržala nás aj hygiena a projektová dokumentácia. Od
nášho prvého stretnutia po otvorenie však ubehlo pol roka, takže stále to hodnotíme ako rýchly proces. 
Nový koncept potravín, ktorý na Liptove chýbal zdroj: FOTO: Moment Liptov 
Nový koncept potravín, ktorý na Liptove chýbal zdroj: FOTO: Visitliptov.sk 
Takže otváračka prebehla bez problémov? 
A: No, bolo to celé dosť na punk, keďže nebolo ešte všetko dokončené. (smiech) Majiteľom budovy sme však sľúbili, že
otvoríme vo februári. My sme však ešte pred oficiálnym štartom robili ešte takú predotváračku, aby sme pochopili čo ešte v tom
procese vylepšiť. 
M: Otvárali sme o jednej poobede a pred dverami stálo tridsať ľudí. To sme nikdy nezažili a behali nám zimomriavky po chrbte a
sme mimoriadne vďační, že sa to ľuďom tak páči. Testovacia otváračka teda dopadla nakoniec úplne naostro. 
Čo všetko si môžeme u vás nájdeme? 
A: Môžete si u nás dať kvalitnú kávu praženú v Liptovskom Mikuláši. Taktiež môžete u nás nájsť pekáreň, ktorá je srdcom
celého Momentu a potraviny Sýpka sa markantne rozšírili. Nájdete teda u nás kvalitné potraviny lokálnych, ale už aj
zahraničných dodávateľov, keďže ideme hlavne po kvalite. 
Kúpiť si teda môžete aj napríklad prírodnú organickú kozmetiku alebo čistiace prostriedky, ktoré nie sú na báze chlóru. Na
rýchloobrátkové potraviny ako napríklad syry sa snažíme využívať čo najviac lokálnych dodávateľov. 
Nový koncept potravín , ktorý na Liptove chýbal zdroj: FOTO: Visitliptov.sk 
Spomínali ste, že pekáreň je srdcom celého priestoru. 
A: Áno. Základom je kváskový chlieb  a okolo neho točíme také ochutené farebné chleby , ktoré sú obohatené o prírodné
dochucovadlá, ako napríklad čierne uhlie, kurkuma, pečená cvikla, tekvica s višňami alebo čerešňami. 
Ide o takú novinku na Liptove. Náš pekár , Aleš, sa pečením tohto typu chleba  zaoberá už približne 6 rokov. Pekáreň však
bola pre nás absolútnou novinkou a teda sa ešte stále snažíme vyladiť všetky detaily. 
Tým, že ide o skutočne poctivé potraviny  od lokálnych výrobcov, kvalitnú kávu a domáci chlieb , sú aj ceny  trošku vyššie.
Nemajú s tým ľudia na Liptove problém? 
A: Áno, je pravda, že ceny sú trošku vyššie. Ide však o to, že komu ide hlavne o cenu, pôjde si nakúpiť do bežných obchodných
reťazcov. No a ten, kto hľadá kvalitu, príde ku nám. Tí, ktorí nás hľadajú, sú tu, a preto sme s cenami nemali absolútne žiadny
problém. 
M: Ide však o to či to ľudia pochopia a uvidia tú pridanú hodnotu, ktorú v MOMENTE ponúkame. 
Nový koncept potravín, ktorý na Liptove chýbal zdroj: FOTO: Moment Liptov 
Nerozmýšľali ste aj nad online nákupmi? 
A: Vieme, že online nákupy sú momentálne trendy, do budúcna je to možné, no na to by sme pravdepodobne potrebovali
väčšie priestory, aby sme mali tie nákupy kde pripravovať a uskladňovať. 
A čo obedové menu? 
M: Nevieme si predstaviť čistokrvné obedové menu, ale vieme si predstaviť, nakoľko tá doba sa dostatočne uponáhľala tak, že
majú ľudia čoraz väčšiu potrebu, nejaký brunch. Do budúcna tu teda je možnosť nejakej desiatovej polievky s čerstvým
chlebíkom, ktorá človeka zasýti. Vieme si predstaviť veľmi úzku ponuku jedál, ktorú môžu brať zákazníci ako istotu, že ich na
nejaký čas zasýti. 
Aby to však bolo úplne jasné, chceme ten koncept úplne prepojiť. Zákazník si napríklad dá toast, v ktorom mu tá šunka bude
veľmi chutiť, no a hneď si ju môže kúpiť v potravinách . To znamená, že úplne optimálny stav bude, keď príde človek dá si
kávu, raňajky, kúpi si napríklad vajíčka, chlieb  a balíček kávy. 
A: Toto je naša predstava, ako chceme, aby to fungovalo. Chceme, aby to nakupovanie nebolo len nutnosťou, ale príjemným
zážitkom. 
Nový koncept potravín, ktorý na Liptove chýbal zdroj: FOTO: Moment Liptov 
Krátko po vašom otvorení nastala celosvetová pandémia koronavírusu. Ako vás koronakríza ovplyvnila a akým systémom ste
fungovali? 
A: Prvé dva-tri týždne to bolo veľmi náročné. V tržbách sme zaznamenali rapídny pokles až na úrovni nejakých 70 %, potom to
však začalo rásť. Podľa mňa to bolo zapríčené strachom ľudí, že sa báli, že sa nakazia. 
Neskôr však už zisťovali, že to nie je až také hrozné. Nás ovplyvnilo aj to, že sme dosť špecifický obchod, a preto sme to cítili
viac ako klasické obchodné reťazce. Postupne to však rastie. Robili sme donášky potravín, takže aj to nám pomohlo. 
M: Kaviareň bola zatvorená a v súčasnosti je jej prevádzka mimoriadne obmedzená. V podstate to teraz celé ťahajú potraviny.
Čo sa týka kaviarne tak máme pokles nejakých 80 % oproti tomu, ako to bolo predtým. Čiastočne to však môže byť spôsobené
aj letom, keďže ľuďom sa nechce moc sedieť vo vnútri. 
Dostali ste pomoc od štátu? 
A: Nás ako predajňu nezachytila pomoc od štátu nijak, keďže sme oproti minulému roku nemali až taký pokles tržieb. Tým, že
sme však otvorili MOMENT, sa nám zvýšili výdavky, pribudli nový zamestnanci a tá pomoc by sa teda teraz hodila. 
M: Kaviareň dostala od štátu ten prvý balík finančnej podpory. 
Boli ste nútení aj prepúšťať? 
M: Čiastočne sa skrátili úväzky na niektorých administratívnych pozíciách, no našim cieľom bolo si udržať zamestnancov. 
Aké máte plány do budúcna? 
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A: Určite chceme rozširovať sortiment v pekárni. Taktiež chceme rozšíriť raňajkovú ponuku a pridať nejaký street food. Nad
novými prevádzkami zatiaľ neuvažujeme. Momentálne sa sústredíme na to, aby sme Moment Liptov naplno zabehli a všetky
procesy fungovali a robili to čo najlepšie.

Späť

1.4. Druhá vlna prepúšťania
PRINT , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: Pravda , Strana: 1 , Autor: Zdenka Kollárová, Šimon Kučera , Printové zdroje: 54 046 , Infotyp: Nepomenované ,
Dátum importu: 26.05.2020 05:16 , Čítanosť: 270 000 , Rubrika: Titulná strana , AVE: 4 928,90 € , Zem: Slovensko , GRP: 5,87
V lete pribudnú desaťtisíce ľudí bez práce. Dodávatelia automobiliek rozdávajú výpovede 
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Bratislava Tohtoročné leto bude viac ako len horúce. Šíky ľudí bez práce sa práve v letných mesiacoch rozšíria o tých, čo
výpoveď dostali len teraz – v druhej vlne. Už čísla za apríl nevyzerali dobre. Miera nezamestnanosti sa dostala na 6,57
percenta. Oproti marcu si tak pripísala vyše jedného percenta, medziročne necelé dve. Zlepšenie sa v najbližších mesiacoch
čakať nedá. 
Ako prví prišli o prácu ľudia v cestovkách, reštauráciách, službách či hoteloch. Medzi nimi aj Katarína zo Žiliny, ktorá dva roky
pracovala v cestovnej kancelárii. „Nebolo veľa roboty, ľudia iba stornovali zájazdy,“ hovorí. Prácu si zatiaľ stále hľadá.
Porozposielala životopisy, za sebou má aj dva on–line pohovory. Ďalší ju čaká. „Situácia nie je ideálna, pretože je málo
pracovných ponúk a veľa záujemcov,“ hovorí. 
Problémy sa však prelievajú aj do strojárskeho sektora. Ťažké mesiace tak má pred sebou aj sústružník Peter, ktorý dostal
výpoveď len teraz. „Čo bude od júla, neviem. Asi skončím na úrade práce,“ hovorí. Obáva sa, že nové miesto si tak ľahko
nenájde. Viac ako kedykoľvek doteraz sa tak ukazuje zraniteľnosť našej ekonomiky. Tá totiž stojí a padá na autách a
zahraničnom dopyte. Stavy znižovala aj strojárska firma Švec a Spol z Vrábeľ. „Išlo o pozície operátor a jednoduché práce.
Prepúšťali sme najslabších, najmenej výkonných ľudí,“ hovorí konateľ spoločnosti Ľubomír Švec. Za všetkým bol pokles výroby
pre nižší dopyt. Okrem toho firma siahla aj na platy. „Bolo menej práce, menšie výkony, aby sme natvrdo neprepustili každého
desiateho,“ hovorí Švec a dodáva: „Ľudia robili o desatinu menej, o toľko im šli dole aj platy.“ A to do času, kým sa výroba
nevráti na predpandemické úrovne. 

Pokračovanie – s. 6 

Druhá vlna prepúšťania 

Dokončenie – s. 1 

Do budúcnosti však podnikateľ očakáva nárast výroby. A to aj napriek tomu, že odbyt ešte stále padá. „Stúpajú dopyty, azda
sa to rozbehne. Očakávame nárast objednávok, niektoré firmy nevydržia a bude treba robiť i za nich,“ hovorí Švec. Keď bude
podľa neho dosť roboty, môže firma začať aj s naberaním nových ľudí. 
Denník Pravda oslovil viacero firiem, no komentovať situáciu ohľadne prepúšťania či ich odbytu nechceli. 
Vrchol by mal počet ľudí bez práce dosiahnuť v júli až auguste, odhaduje podľa výpovedných lehôt Michal Páleník z Inštitútu
zamestnanosti, ktorý je expertom Progresívneho Slovenska na pracovný trh. 
„Prepúšťať sa bude najviac v malých podnikoch a v podnikoch, ktoré majú dodávateľské zmluvy, kde je riziko na ich pleciach,“
hovorí Páleník. Cítiť to bude podľa neho hlavne v regiónoch. Nezamestnanosť však bude rásť aj kvôli návratu ľudí z cudziny. 
Dosahy pandémie už naša ekonomika cíti. Stačí sa pozrieť na čísla za prvý štvrťrok. Za prvé tri mesiace tohto roka sa
ekonomika medziročne prepadla o 3,9 percenta. Zdá sa však, že to nebude všetko. Hrubý domáci produkt by v tomto roku
mohol padnúť až o osem percent, odhaduje analytička Poštovej banky Jana Glasová. „A aj tu ešte existujú riziká smerom nadol,
teda že prepad hospodárstva by mohol byť ešte hlbší, pričom vylúčené nie je ani dvojciferné číslo,“ hovorí. Ekonomiku do
červených čísel bude tlačiť aj domáci dopyt. Ten rázne poklesne práve pre zlú situáciu na pracovnom trhu. 
Ak by sa aj ekonomický vývoj otočil už v druhom polroku, trh práce sa bude zotavovať pomalšie. „Trh práce zvykne reagovať na
ekonomický vývoj s určitým časovým oneskorením,“ vysvetľuje Glasová. 

Veľkí sa zatiaľ držia 

V Slovnafte na ľudí nesiahli. „Rafinéria bola po celý čas v prevádzke a nezastavila sa ani na krátky čas,“ povedal hovorca
spoločnosti Anton Molnár. Podnik zaviedol takzvané minimálne stavy na ochranu zdravia svojich ľudí. Tí bol vo firme len na
nevyhnutne potrebný čas na zabezpečenie výroby, údržby, rozborov v laboratóriách či logistiky. Zvyšok zamestnancov pracoval
z domu. Časť ľudí – najmä z administratívy, robila dva mesiace na znížené úväzky. 
Zamestnanci sa v týchto dňoch podľa Molnára postupne vracajú na pracoviská. Firmu však ľahké časy nečakajú. „Dopyt po
ropných produktoch vo všeobecnosti v Európe klesol približne o 20 až 30 percent,“ hovorí Molnár. 
Spoločnosť Volkswagen Slovakia využíva teraz všetky dostupné nástroje fl exibility, ktoré majú pozitívny vplyv na zachovanie
zamestnanosti, potvrdila jej hovorkyňa Lucia Kovarovič Makayová. „Systém odmeňovania, ktorý sa riadi platnou kolektívnou
zmluvou, sa nemenil,“ hovorí. Fabrika teraz funguje v dvojzmennej prevádzke. Zatvorená bola približne mesiac. 

Firmy na kolenách 

Koronavírus zastavil linky v niektorých fabrikách takmer zo dňa na deň. „Najväčším kameňom úrazu bol pozastavený dovoz
súčiastok zo zahraničia, bez ktorých sa fabriky vo výrobe nepohnú ďalej,“ povedala hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských
zväzov a združení Miriam Filová. Prepad dopytu položil mnohé firmy na kolená. Nejde pritom len o ten zahraničný, zoslabol aj
domáci dopyt. 
„Mnohé menšie či väčšie firmy, ako aj živnostníci majú momentálne minimálne, v horšom prípade žiadne tržby,“ hovorí Filová.
Viaceré sú bez finančnej rezervy, nemajú tak z čoho platiť nájom, dodávateľov či ľudí. Viacerým tak nezostalo iné, ako
prepúšťať. Najviac zasiahnutý bol cestovný ruch, gastroprevádzky a služby. Podľa Filovej treba počítať s výrazným nárastom
nezamestnanosti v najbližších mesiacoch. 
Firmám v ťažkých časoch nepomáha ani navýšenie minimálnej mzdy. Práve na ňu je naviazaná aj väčšina príplatkov za prácu
vo sviatok, v noci či niektorý z víkendových dní. 
A čo bude ďalej? Všetko závisí od stavu ekonomiky. Tá sa podľa odhadov začne ako– tak zotavovať na budúci rok. „Zotavenie
nemusí byť výrazné, a v tom prípade zamestnávatelia budú musieť prepustiť ďalšiu časť svojej pracovnej sily, čo bude mať
výrazný negatívny dosah na zamestnanosť,“ hovorí Filová. 

Viac ako polovica ľudí 

Práve cestovky na pandémiu doplatili ako prvé. Rovnako ako reštaurácie. Práve ľudia pracujúci v týchto oblastiach rozšírili
rady ľudí bez práce ako prví. „Celkovo prišlo o prácu viac ako 20 percent zamestnancov v trvalom pracovnom pomere,“
povedal generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák. Toto číslo však zďaleka nie je podľa
neho konečné. Mnohé podniky či hotely pre prísne podmienky ani neotvoria. O svoje miesta by tak mohla prísť viac ako
polovica zamestnancov reštaurácií a hotelov či penziónov. 
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Otázne zostáva aj prípadné prijímanie ľudí po otvorení. „Nemožno očakávať prijímanie nových zamestnancov,“ povedal M.
Harbuľák. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

Pekárom chýbajú ľudia 

Úplne iná situácia je v pekárenskom priemysle. „K paušálnemu znižovaniu pracovníkov u našich členov neprišlo, pretože
pekárne už dlhodobo bojujú s nedostatkom ľudí,“ hovorí predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov  Tatiana  Lopúchová . Nateraz s prepúšťaním v sektore nepočíta ani do budúcnosti. Práve tu je totiž vysoký
podiel ručnej práce. Žiadna pekáreň podľa Lopúchovej  nesiahla ani na platy svojich ľudí. Patria totiž k najnižším v
potravinárskom  priemysle. Po vypuknutí pandémie sa dopyt po chlebe  a rožkoch zdvojnásobil. Mnohé väčšie mlyny vtedy
dokonca hlásili, že potrebujú desiatky ľudí na balenie múky z dôvodu enormného záujmu o rôzne druhy múky. Trvalo to však
len niekoľko dní. Následne prišlo k prepadu. (zz)” Prepúšťali sme najslabších, najmenej výkonných ľudí. Išlo o pozície operátor
a jednoduché práce. Ľubomír Švec konateľ firmy Švec a Spol z Vrábeľ

Foto autor:   ZDROJ: ÚPSVaR, LUSTRAČNÉ FOTO: SHUTTERSTOCK, GRAF: PRAVDA/LCH © AUTORSKÉ PRÁVA
VYHRADENÉ
Foto popis:   Vývoj nezamestnanosti na Slovensku
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1.5. Pre nedele sa ozvali pekári
PRINT , Dátum: 27.05.2020 , Zdroj: SME , Strana: 6 , Autor: (tasr) , Printové zdroje: 33 200 , Vypredaný: 22 400 , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu:
27.05.2020 05:29 , Čítanosť: 253 000 , Rubrika: Ekonomika , AVE: 803,21 € , Zem: Slovensko , GRP: 5,50
Takmer 12-tisíc zamestnancov pekární ohrozili už zvýšené príplatky za prácu cez víkend. 
BRATISLAVA. Pekári žiadajú, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Na to, že väčšina z nich má výrobu
naviazanú na dodávky do maloobchodov počas nedieľ, upozornil Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov , ktorý
združuje dve tretiny výrobcov pečiva. 
„Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, spolu zamestnávajú takmer 12-tisíc ľudí. Zastávame názor, že by sme
nemali byť vynechaní z debát týkajúcich sa otvorenia či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie nového
koronavírusu,“ povedala predsedníčka pekárskeho zväzu Tatiana  Lopúchová . 

Zmysel pre výrobcov 

Pekári  musia podľa zákona dodať maloobchodníkom čerstvý chlieb  do 24 hodín a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia.
„Chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie prevádzok v nedeľu do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov
ekonomicky absolútne nevýhodné,“ vraví Lopúchová . 
Pekári upozorňujú, že sociálne balíčky v rokoch 2018 a 2019 im zdvihli náklady na zamestnancov v priemere o 12 percent. 

Malí už v sobotu nepečú 

V prieskume medzi pekárenskými spoločnosťami vyše polovica opýtaných uviedla, že pre prudký rast nákladov museli upraviť
chod výroby. Časť obmedzila, respektíve zúžila sortiment počas víkendu, niektorí si najali brigádnikov, ale časť musela zastaviť
výrobu na nedeľnú dodávku. 
„Mnohé, najmä menšie prevádzky v regiónoch, nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať
s predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku ani spotrebiteľ,“ uzavrela
Lopúchová . 

Otvorenie v nedeľu do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, je pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Tatiana
Lopúchová , predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov
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1.6. Pekári chcú s vládou rokovať o nedeliach
PRINT , Dátum: 27.05.2020 , Zdroj: Hospodárske noviny , Strana: 10 , Autor: (tasr) , Printové zdroje: 14 250 , Vypredaný: 10 400 , Infotyp:
Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 05:29 , Čítanosť: 148 000 , Rubrika: Firmy & financie , AVE: 588,79 € , Zem: Slovensko , GRP: 3,22
maloobchod 

Bratislava – Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský  zväz
pekárov , cukrárov  a  cestovinárov . Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by
nemali byť vypustení výrobcovia. Toto žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. „Na Slovensku
podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12-tisíc zamestnancov. Drvivá väčšina z nich má
výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme nemali byť
vynechaní z debát týkajúcich sa problematiky otvorenia či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie nového
koronavírusu,“ povedala Tatiana  Lopúchová , predsedníčka zväzu, ktorý zastrešuje dve tretiny všetkých výrobcov pečiva na
našom trhu. Z hľadiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do
24 hodín od upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho
zamestnanci musia pracovať počas soboty aj nedele. 
„Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 percent. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne,“ zdôraznila
Lopúchová .

Foto autor:   ilustračná snímka: TASR /R. Stoklasa
Foto popis:   Na Slovensku podniká 700 pekárenských firiem.
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1.7. Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: bakurier.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 161 , Dosah: 161 , AVE:
189,67 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,00
Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto
žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. „Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré
zamestnávajú spolu takmer 12-tisíc zamestnancov. 

Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor,
že by sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie koronavírusu,“ tvrdí Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov . Zväz pritom zastrešuje dve tretiny všetkých výrobcov pečiva na našom trhu. 
Z hľadiska aktuálne platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24
hodín od upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci
musia pracovať počas soboty i nedele. 
„Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 percent. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne. 
Práve preto žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých
podmienok, “ dodáva Tatiana  Lopúchová , predsedníčka zväzu. Zároveň dodáva, že dlhodobá výroba so stratou nie je
možná. 
„Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre
výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto alternatívu považujú za neakceptovateľnú.“ 
Z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na pracovníkov museli
niektoré z nich reagovať. Až 55 percent z opýtaných uviedlo, že bolo donútených upraviť chod výroby. 
Časť z nich obmedzila, respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorí dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu
ľudí, niektorí si na výrobu najali brigádnikov, no bohužiaľ časť z nich musela aj zastavila výrobu na nedeľnú dodávku.
„Ukončenie výroby počas sobôt, kedy sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. 
Mnohé, najmä tie menšie prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce
počas víkendu rokovať s predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku, ani
spotrebiteľ,“ uzavrela Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov . 
(red) 
Foto: Ilustračné/tasr/archív
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1.8. Pekári chcú byť súčasťou debát o otvorení predajní v nedeľu URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: teraz.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 17 661 , Dosah: 17 661 ,
AVE: 237,09 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,38
Z hľadiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24 hodín od
upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. 

Bratislava 26. mája (TASR) - Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to
Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ). 
Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto
žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. 
"Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12.000 zamestnancov. Drvivá väčšina
z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme
nemali byť vynechaní z debát týkajúcich sa problematiky otvorenia či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie nového koronavírusu," povedala Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  SZPCC , ktorý zastrešuje dve tretiny
všetkých výrobcov pečiva na našom trhu. 
Z hľadiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24 hodín od
upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia
pracovať počas soboty aj nedele. 
"Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 %. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne. Práve preto
žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok,"
podčiarkla Lopúchová . 
Zároveň dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. "Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie
nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto
alternatívu považujú za neakceptovateľnú," zdôraznila. 
Upozornila, že z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na
pracovníkov museli niektoré z nich reagovať. Až 55 % z opýtaných uviedlo, že boli donútení upraviť chod výroby. Časť z nich
obmedzila, respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí, niektorí
si na výrobu najali brigádnikov, ale časť z nich aj musela zastaviť výrobu na nedeľnú dodávku. 
"Ukončenie výroby počas sobôt, keď sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s
predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku ani spotrebiteľ," uzavrela
Lopúchová .
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1.9. Pekári chcú byť pri diskusii o otvorených predajniach počas nedele URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: denniks.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 05:22 , Reální užívatelia: 1 255 , Dosah: 1 255 ,
AVE: 170,72 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,03
Slovenskí pekári žiadajú od predstaviteľov vlády, aby z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné
prevádzky, neboli vypustení výrobcovia. 

„ Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12-tisíc zamestnancov. Drvivá väčšina
z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme
nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie
koronavírusu, “ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana
Lopúchová . 
Z hľadiska aktuálne platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24
hodín od upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci
musia pracovať počas soboty i nedele. 
„ Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 %. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne. Práve preto
žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok,
“ pokračovala Tatiana  Lopúchová . 
Predsedníčka  SZPCC  tiež dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. „ Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo
by otvorenie nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné.
Pekári túto alternatívu považujú za neakceptovateľnú ,“ doplnila Lopúchová . 
Z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na pracovníkov museli
niektoré z nich reagovať. Až 55 % z opýtaných uviedlo, že bolo donútených upraviť chod výroby. Časť z nich obmedzila,
respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu, a to z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí. Niektorí si na
výrobu najali brigádnikov, no časť z nich musela zastaviť, aj zastavila, výrobu na nedeľnú dodávku. 
„ Ukončenie výroby počas sobôt, keď sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s
predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku, ani spotrebiteľ, “ uzavrela
Tatiana  Lopúchová . 
— SITA 
Našli ste chybu? Napíšte nám na ks.skinned@aickader 
ZACHRÁŇTE DENNÍK S 
Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník S. K nemu sa pridružili
aj početné podpásové útoky oponentov. 
Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete
zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet. 
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme. 
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105) Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne 
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)
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1.10. Chceme byť pri diskusii o nedeľnom predaji, žiadajú pekári URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: ta3.com , Autor: / TA3 / , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 26.05.2020 10:39 , Reální užívatelia: 1 290 , Dosah:
1 290 , AVE: 1 422,54 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,03
Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský  zväz  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov . 

Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto
žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. 
"Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12.000 zamestnancov. Drvivá väčšina
z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme
nemali byť vynechaní z debát týkajúcich sa problematiky otvorenia či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie nového koronavírusu," povedala Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  SZPCC , ktorý zastrešuje dve tretiny
všetkých výrobcov pečiva na našom trhu. 
Z hľadiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24 hodín od
upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia
pracovať počas soboty aj nedele. "Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v
priemere o 12 %. Aktuálne náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak
výrazne negatívne zasiahli do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len
čiastočne. Práve preto žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno,
tak za akých podmienok," podčiarkla Lopúchová . 
Zároveň dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. "Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie
nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto
alternatívu považujú za neakceptovateľnú," zdôraznila. 
Z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na pracovníkov museli
niektoré z nich reagovať. Až 55 % z opýtaných uviedlo, že boli donútení upraviť chod výroby. Časť z nich obmedzila, respektíve
zúžila ponúkaný sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí, niektorí si na výrobu najali
brigádnikov, ale časť z nich aj musela zastaviť výrobu na nedeľnú dodávku. 
"Ukončenie výroby počas sobôt, keď sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s
predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku ani spotrebiteľ," uzavrela
Lopúchová . 
Na Slovensku pribudli opäť dva nové prípady nákazy, oba sú však z karanténnych centier. Od stredy sa uvoľnia ďalšie
pravidlá. Do niektorých... 
Vývoj šírenia COVID-19 na Slovensku 
Viac grafov 
TOP videá
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1.11. Pekári žiadajú vládu,aby boli súčasťou debát o otvorení predajní v nedeľu URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: hlavnespravy.sk , Autor: Heureka Evolution , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální
užívatelia: 38 710 , Dosah: 38 710 , AVE: 948,36 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,84
Bratislava 26. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení
predajní počas nedele. 

Uviedol to Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ) 
Ilustračné foto 
Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto
žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. 
„Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12.000 zamestnancov. Drvivá väčšina
z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme
nemali byť vynechaní z debát týkajúcich sa problematiky otvorenia či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie nového koronavírusu,“ povedala Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  SZPCC , ktorý zastrešuje dve tretiny
všetkých výrobcov pečiva na našom trhu. 
Z hľadiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24 hodín od
upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia
pracovať počas soboty aj nedele. 
„Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 %. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne. Práve preto
žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok,“
podčiarkla Lopúchová . 
Zároveň dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. „Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie
nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto
alternatívu považujú za neakceptovateľnú,“ zdôraznila. 
Upozornila, že z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na
pracovníkov museli niektoré z nich reagovať. Až 55 % z opýtaných uviedlo, že boli donútení upraviť chod výroby. Časť z nich
obmedzila, respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí, niektorí
si na výrobu najali brigádnikov, ale časť z nich aj musela zastaviť výrobu na nedeľnú dodávku. 
„Ukončenie výroby počas sobôt, keď sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s
predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku ani spotrebiteľ,“ uzavrela
Lopúchová . 
Nahlásiť chybu v článku 
Varovanie
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1.12. editori@dennikn.sk URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: mnt.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 29 614 , Dosah: 29 614 , AVE:
47,42 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,64
Pekárne žiadajú vládu, aby ich zapojila do diskusie o zatvorení obchodov v nedeľu. Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov  argumentuje, že 

drvivá väčšina prevádzok má výrobu nadviazanú na dodávky do obchodov počas nedieľ.
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1.13. Pekári chcú byť pri diskusii o otvorených predajniach počas nedele URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: sme.sk , Autor: TASR , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 87 238 , Dosah:
87 238 , Rubrika: Slovensko , AVE: 1 422,54 € , Zem: Slovensko , GRP: 1,90
Odvetie zamestnáva na Slovensku takmer 12 000 ľudí. 

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse,
budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a
serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného › 

BRATISLAVA. Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský  zväz
pekárov , cukrárov  a  cestovinárov . 

Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto
žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. 

"Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12 000 zamestnancov. Drvivá väčšina
z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. 

Preto zastávame názor, že by sme nemali byť vynechaní z debát týkajúcich sa problematiky otvorenia či ponechania
zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie nového koronavírusu," povedala Tatiana  Lopúchová , predsedníčka zväzu,
ktorý zastrešuje dve tretiny všetkých výrobcov pečiva na našom trhu. 
Zmysel pre výrobcov 
Z hľadiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24 hodín od
upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia
pracovať počas soboty aj nedele. 

"Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 %. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. 

Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do
odbytových cien len čiastočne. 

Práve preto žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých
podmienok," podčiarkla Lopúchová . 

Zároveň dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. "Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie
nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto
alternatívu považujú za neakceptovateľnú," zdôraznila. 
Malé prevádzky v sobotu nepečú už teraz 
Upozornila, že z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na
pracovníkov museli niektoré z nich reagovať. 

Až 55 % z opýtaných uviedlo, že boli donútení upraviť chod výroby. Časť z nich obmedzila, respektíve zúžila ponúkaný
sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí, niektorí si na výrobu najali brigádnikov, ale
časť z nich aj musela zastaviť výrobu na nedeľnú dodávku. 

"Ukončenie výroby počas sobôt, keď sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. 

Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani
predajcovia a v konečnom dôsledku ani spotrebiteľ," uzavrela Lopúchová . 
Všetko o koronavíruse a ochorení Covid-19 

Sledujte priebeh pandémie koronavírusu minútu po minúte 
Vývoj počtu nakazených a mapa šírenia koronavírusu na Slovensku 
25 otázok a odpovedí o novom koronavíruse 
Ako postupovať, ak ste sa mohli nakaziť? 
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk?
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1.14. Pekári majú ťažké srdce na vládu: Chcú byť pri debate o otvorení predajní v nedeľu, toto považujú za
neakceptovateľné URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: cas.sk , Autor: TASR , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 57 999 , Dosah:
57 999 , Rubrika: Domáce správy , AVE: 1 517,38 € , Zem: Slovensko , GRP: 1,26
Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský  zväz  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ). 

Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto
žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. 
"Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12 000 zamestnancov. Drvivá väčšina
z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme
nemali byť vynechaní z debát týkajúcich sa problematiky otvorenia či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie nového koronavírusu," povedala Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  SZPCC , ktorý zastrešuje dve tretiny
všetkých výrobcov pečiva na našom trhu. 
Z hľadiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24 hodín od
upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia
pracovať počas soboty aj nedele. 
"Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 %. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne. Práve preto
žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok,"
podčiarkla Lopúchová . 
Zároveň dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. "Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie
nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto
alternatívu považujú za neakceptovateľnú," zdôraznila. 
Upozornila, že z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na
pracovníkov museli niektoré z nich reagovať. Až 55 % z opýtaných uviedlo, že boli donútení upraviť chod výroby. Časť z nich
obmedzila, respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí, niektorí
si na výrobu najali brigádnikov, ale časť z nich aj musela zastaviť výrobu na nedeľnú dodávku. 
"Ukončenie výroby počas sobôt, keď sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. " uzavrela Lopúchová .
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1.15. Pekári chcú byť pri diskusii o otvorených predajniach počas nedele URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: hlavnydennik.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 14 492 , Dosah:
14 492 , AVE: 113,27 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,32
Slovenskí pekári žiadajú od predstaviteľov vlády, aby z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné
prevádzky, neboli vypustení výrobcovia. 

„Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12-tisíc zamestnancov. Drvivá väčšina
z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme
nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie
koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana
Lopúchová . 
Z hľadiska aktuálne platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24
hodín od upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci
musia pracovať počas soboty i nedele. 
„Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 %. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne. Práve preto
žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok,
“ pokračovala Tatiana  Lopúchová . 
Predsedníčka  SZPCC  tiež dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. „Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo
by otvorenie nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné.
Pekári túto alternatívu považujú za neakceptovateľnú,“ doplnila Lopúchová . 
Z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na pracovníkov museli
niektoré z nich reagovať. Až 55 % z opýtaných uviedlo, že bolo donútených upraviť chod výroby. Časť z nich obmedzila,
respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu, a to z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí. Niektorí si na
výrobu najali brigádnikov, no časť z nich musela zastaviť, aj zastavila, výrobu na nedeľnú dodávku. 
„ Ukončenie výroby počas sobôt, keď sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s
predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku, ani spotrebiteľ, “ uzavrela
Tatiana  Lopúchová . 

Ilustračné foto - TASR
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1.16. Zatvorené obchody počas nediel aj po skončení pandémie? Pekári sú zásadne proti URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: webnoviny.sk , Autor: SITA Zdroj: SITA , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální
užívatelia: 38 765 , Dosah: 38 765 , AVE: 662,89 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,84
Slovenskí pekári žiadajú od predstaviteľov vlády, aby z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné
prevádzky, neboli vypustení 

výrobcovia. „Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12-tisíc zamestnancov.
Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor,
že by sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC )
Tatiana  Lopúchová  
Zvýšené náklady o 12% 
Z hľadiska aktuálne platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24
hodín od upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. 
Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia pracovať počas soboty i nedele. 
„Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 %. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne. Práve preto
žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok,
“ pokračovala Tatiana  Lopúchová . 
Z atvorené obchody v nedeľu 
Predsedníčka  SZPCC  tiež dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. „Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo
by otvorenie nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné.
Pekári túto alternatívu považujú za neakceptovateľnú,“ doplnila Lopúchová . 
Z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na pracovníkov museli
niektoré z nich reagovať. 
Úpravy vo výrobe 
Až 55 % z opýtaných uviedlo, že bolo donútených upraviť chod výroby. Časť z nich obmedzila, respektíve zúžila ponúkaný
sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu, a to z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí. 
Niektorí si na výrobu najali brigádnikov, no časť z nich musela zastaviť, aj zastavila, výrobu na nedeľnú dodávku. 
„Ukončenie výroby počas sobôt, keď sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s
predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku, ani spotrebiteľ,“ uzavrela
Tatiana  Lopúchová . 
Zdieľať 

Pekári chcú byť pri diskusii o otvorených predajniach počas nedele
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1.17. Pekári žiadajú vládu,aby boli súčasťou debát o otvorení predajní v nedeľu URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: rno.sk , Autor: Bohumil Urbanik , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 484 ,
Dosah: 484 , AVE: 142,25 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,01
Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to Slovenský  zväz  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ). Z 

rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto
žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. 
BRATISLAVA. „Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12.000 zamestnancov.
Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor,
že by sme nemali byť vynechaní z debát týkajúcich sa problematiky otvorenia či ponechania zatvorených prevádzok aj po
odznení pandémie nového koronavírusu,“ povedala Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  SZPCC , ktorý zastrešuje dve tretiny
všetkých výrobcov pečiva na našom trhu. 
Z hľadiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24 hodín od
upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia
pracovať počas soboty aj nedele. 
„Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 %. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne. Práve preto
žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok,“
podčiarkla Lopúchová . 
Zároveň dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. „Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie
nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto
alternatívu považujú za neakceptovateľnú,“ zdôraznila. 
Upozornila, že z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na
pracovníkov museli niektoré z nich reagovať. Až 55 % z opýtaných uviedlo, že boli donútení upraviť chod výroby. Časť z nich
obmedzila, respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí, niektorí
si na výrobu najali brigádnikov, ale časť z nich aj musela zastaviť výrobu na nedeľnú dodávku. 
/tasr/
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1.18. Koronavírus na Slovensku: Podnikatelia si podali opatrenia vlády! Tvrdá kritika URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: cas.sk , Autor: Novy Cas , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 26.05.2020 12:39 , Reální užívatelia: 57 999 ,
Dosah: 57 999 , Rubrika: Domáce správy , AVE: 1 517,38 € , Zem: Slovensko , GRP: 1,26
Všetky aktuálne informácie o vývoji pandémie koronavírusu na Slovensku vám prinášame online 

Slovensko už tretí mesiac bojuje s pandémiou koronavírusu. Do pondelka 25. mája bolo zaznamenaných 1511 pozitívnych
prípadov, pričom 28 ľudí ochoreniu podľahlo. Viac aktuálnych informácií vám prinášame online. 
Matovič tvrdo kritizuje blokádu dopravy, ale... Pán premiér, na toto ste už zabudli?! 
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Prvá pomoc počas koronakrízy: Žiadateľom už štát vyplatil 96 miliónov eur 
Skvelá správa o cestovaní do Česka! Matovič s Babišom vyjednali dohodu 
ONLINE: 
Koronavírus na Slovensku - 79. deň 
11:45 
Bratislavské Staré Mesto odpustí gastronomickým prevádzkam a kaviarňam 50 percent z dane za užívanie verejného
priestranstva pre terasy na pozemkoch mestskej časti v centre hlavného mesta. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci
schválením všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Nariadenie nadobudne účinnosť v stredu (27. 5.). Kaviarnici však úľavu
považujú za neúnosnú a upozorňujú, že v centre mesta môžu zaniknúť tri štvrtiny takýchto prevádzok. 
(tasr) 
11:34 
Viac ako polovica živnostníkov, malých a stredných firiem hodnotí pomoc štátu počas aktuálnej koronakrízy za nedostatočnú.
Ako ďalej vyplýva z prieskumu od organizácií zastupujúcich uvedených podnikateľov, najkritickejšie vnímajú prijaté opatrenia
podniky z odvetvia stravovania (76,1%), ubytovania (69,2 %) a umenia, zábavy a rekreácie (63,9%), kam patria napríklad
športové činnosti či realizácia eventov. Naopak, najpozitívnejšie spoločnosti v stavebníctve. 
„Podnikatelia žiadali rýchlu a jednoduchú pomoc, žiaľ, aj výsledky nášho najnovšieho prieskumu potvrdzujú opak a mnohé firmy
sa o prijaté opatrenia ani neuchádzajú,“ konštatuje prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík. Štatistiky o miere
využívania záchranných opatrení sú podľa viceprezidenta Slovenského živnostenského zväzu Jána Pálenčára alarmujúco
nízke. 
(sita) 
11:01 
Bratislavské Staré Mesto očakáva výpadky príjmov vo výške približne 2 milióny eur. Na dnešnom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva o tom informovala starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová. "Rozpočet mestskej časti Staré Mesto má
najvýznamnejšie príjmy z prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľnosti a z miestnej dane za užívanie
verejného priestranstva. Z týchto daní najväčší percentuálny výpadok bude mať mestská časť na dani za užívanie verejného
priestranstva a dane z príjmov fyzických osôb. Celkový výpadok na výnosoch z daní očakávame vo výške 1 941 799 eur,"
uvádza sa v informatívnom materiáli Starého Mesta. Konečnú zmenu rozpočtu mestskej časti schvália miestni poslanci na
júnovom zastupiteľstve. 
(sita) 
10:42 
Takmer štvrtina všetkých prípadov ochorenia Covid-19 bola na Slovensku identifikovaná v marginalizovaných rómskych
komunitách a domovoch sociálnych služieb. Vyplýva to z analýzy regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorá pracovala
s údajmi platnými k 20. máju tohto roka. Z celkového počtu 1 472 vtedy identifikovaných prípadov bolo totiž z
marginalizovaných rómskych komunít 179 a z domovov sociálnych služieb 171. Podiel týchto dvoch skupín na celkovom počte
tak predstavoval takmer 24 %. 
(sita) 
10:26 
Nitrianska automobilka Jaguar Land Rover bude od pondelka 1. júna 2020 vyrábať modely Land Rover Defender a Discovery v
dvojzmennej prevádzke. „Jednotlivé tímy od 18. mája v jednozmennej prevádzke opätovne úspešne rozbehli výrobu v nových
podmienkach ochrany zdravia v súvislosti s preventívnymi opatreniami pred Covid–19. Pozorne sledujeme vývoj situácie
ohľadne pandémie a výrobu rozbiehame postupne, keďže približne dve tretiny showroomov zostávajú vo svete naďalej
zatvorené,“ uviedla manažérka fabriky pre firemné vzťahy Miroslava Remenárová. Automobilka dočasne pozastavila výrobu
ešte 20. marca. 
(sita) 
10:13 
Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi bude od 1. júna fungovať opäť v štandardnom čase, rozhodli členovia krízového štábu
mesta. Pracovníci úradu tak budú pre verejnosť k dispozícii v rovnakom čase ako pred vypuknutím pandémie nového
koronavírusu. 
(tasr) 
09:59 
Slovenskí pekári žiadajú od predstaviteľov vlády, aby z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné
prevádzky, neboli vypustení výrobcovia. „Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu
takmer 12-tisíc zamestnancov. Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas
nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania
zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . 
(sita) 
09:40 
Už desiaty deň je Slovensko bez obete. Stále evidujeme 28 úmrtí na ochorenie Covid-19. 
09:36 
Zvýšil sa počet vyliečených pacientov. Pribudlo 15 zdravých Slovákov, spolu ich je teda 1322. 
09:35 
Vykonaných bolo 1464 testov na koronavírus. 
09:35 
V pondelok pribudli dva nové prípady nákazy, spolu je pozitívnych 1513 Slovákov. 
09:19 
Klienti cestovných kancelárií nemusia pre pobyty zrušené v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sami cestovné kancelárie
a cestovné agentúry kontaktovať. Tie budú postupne svojich zákazníkov oslovovať a navrhnú im zmenu zmluvy o zájazde,
alebo im zašlú oznámenie o náhradnom zájazde. Po doručení takéhoto návrhu však musí klient, ktorý s tým nesúhlasí, návrh
do 14 dní písomne odmietnuť a uviesť aj dôvod odmietnutia, informovala Jana Varinská, generálna sekretárka Slovenskej
asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr. 
(tasr) 
08:31 
Minister zahraničia Korčok rokoval s Českom o otváraná hraníc. Česko má záujem otvárať hranice 15. júna, Slovensko ešte
čaká na vývoj pandemickej situácie. 
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08:11 
Priemerný plat ponúkaný v pracovných inzerátoch počas pandémie stúpol. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.sk. "Dôvodom
môže byť vyšší podiel inzerátov, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, či zvýšený výskyt ponúk na špecialistov," uvádza
spoločnosť Profesia. Tohtoročná mzda v pracovných inzerátoch pred koronakrízou predstavovala 1 135 eur v hrubom. V
období od 9. marca do 17. mája zaznamenala Profesia priemernú mzdu v inzerátoch vo výške 1 232 eur v hrubom, teda takmer
o 100 eur viac ako na začiatku roka. 
(sita) 
07:59 
Letné kúpalisko v Považskej Bystrici počas tohto leta neotvoria. Po uvoľnení opatrení dostali v meste zelenú vonkajšie
športoviská, vnútorné športoviská môžu využívať iba športové kluby. „Vonkajšie športoviská budú otvorené už pre všetky druhy
športov, naďalej však bez šatní a obecenstva. Keďže od 1. júna sa otvárajú aj školské zariadenia, chceme sprístupniť pre
záujemcov aj ich športové areály,“ uviedol primátor mesta Karol Janas. 
(tasr) 
07:48 
Z nákazy sa vyliečilo už 1307 pacientov. Slovákov s koronavírusom je momentálne už len 204. 
07:36 
Slovensko má do pondelka 25. mája 1511 pozitívnych prípadov koronavírusu. Ochoreniu podľahlo už 28 ľudí. 
07:35 
Premiér Igor Matovič v pondelok priznal, že na najbližšom rokovaní vlády bude predložená analýza. Tá rozhodne o tom, či sa na
Slovensku zruší núdzový stav. 
07:35 
Dobré ráno! Vítame vás pri online prenose.
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1.19. Pekári žiadajú vládu,aby boli súčasťou debát o otvorení predajní v nedeľu URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: glob.zoznam.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 15 070 , Dosah:
15 070 , AVE: 379,34 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,33
Zdroj: pixabay.com BRATISLAVA – Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to
Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ). 

Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto
žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. 
“Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12.000 zamestnancov. Drvivá väčšina
z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme
nemali byť vynechaní z debát týkajúcich sa problematiky otvorenia či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie nového koronavírusu,” povedala Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  SZPCC , ktorý zastrešuje dve tretiny
všetkých výrobcov pečiva na našom trhu. 
Z hľadiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24 hodín od
upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia
pracovať počas soboty aj nedele. 
“Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 %. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne. Práve preto
žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok,”
podčiarkla Lopúchová . 
Absolútne nevýhodné 
Zároveň dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. “Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie
nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto
alternatívu považujú za neakceptovateľnú,” zdôraznila. 
Upozornila, že z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na
pracovníkov museli niektoré z nich reagovať. Až 55 % z opýtaných uviedlo, že boli donútení upraviť chod výroby. Časť z nich
obmedzila, respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí, niektorí
si na výrobu najali brigádnikov, ale časť z nich aj musela zastaviť výrobu na nedeľnú dodávku. 
“Ukončenie výroby počas sobôt, keď sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s
predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku ani spotrebiteľ,” uzavrela
Lopúchová .
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1.20. 640x360 URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: noviny.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 26.05.2020 13:56 , Reální užívatelia: 23 863 , Dosah: 23 863 ,
AVE: 331,93 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,52
Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľ a jeho partneri využívajú technológiu cookies na prispôsobenie obsahu a
reklám, uchovávanie a prístup k informáciám. Svoj súhlas s využívaním cookies na uvedené účely pre Slovenskú produkčnú,
a.s. a ďalších príjemcov udelíte kliknutím na „Súhlasím". Udelený súhlas môžete zmeniť, prípadne odvolať na stránke Cookies
Pravidlá používania cookies 

Pandémia koronavírusu zrazila európske hospodárstvo na kolená a výrazne ovplyvní aj investičné výdavky. Tie sa týkajú aj
postupného znižovania emisií skleníkových plynov. Tlak je najmä na využívanie čistých energií z obnoviteľných zdrojov.
Prechod na ne je však zdĺhavý a predovšetkým veľmi drahý. 
Osem krajín prevažne z východného bloku únie sa v tejto súvislosti snaží docieliť, aby medzi zdroje neškodiace životnému
prostrediu, zaradil Brusel aj plyn. V súčasnosti však platí kompromis, že spolu s jadrom ich síce EÚ nepovažuje za čisté, no ani
ekologicky škodlivé. 
Reklama 
“Je evidentné, že bez zemného plynu Európska únia nesplní svoje klimatické ciele, ktoré si dala napr. do roku 2030, čo sa týka
znižovania emisií a úrovni zhruba 50-55 percent. Pretože aj vďaka plynofikácii a pôsobeniu zemného plynu sa na Slovensku od
roku 1990 v energetike znížili emisie oxidu uhličitého, resp. skleníkových planov o viac ako 60 percent,"uviedol výkonný riaditeľ
SPNZ Richard Kvasňovský. Cieľom Európskej únie je do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. To sa jej však, podľa
odporcov využívania zemného plynu, určite nepodarí. 
Počet ľudí pozitívnych na toto ochorenie tak stúpol na 1 513. Laboratóriá urobili v pondelok 1 464 testov, celkovo otestovali už
vyše 160,5-tisíca vzoriek. 
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Chorobe desiaty deň nepodľahla žiadna ďalšia osoba, Slovensko tak stále eviduje 28 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na
Covid-19. 
Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 15 osôb, uzdravilo sa spolu už 1 322 ľudí. Na Slovensku tak zostáva 163 aktívnych prípadov. 
Nové prípady sú z okresu Trnava a Košice - okolie. 

Do základných škôl v Trnave po obnovenom vyučovaní od 1. júna prihlásili rodičia 1 838 detí, do materských 1 116 detí. V
prípade materských škôl však vraj nedokážu do 1. júna zabezpečiť dostatočné priestorové či personálne kapacity. 
Takmer štvrtina všetkých prípadov ochorenia Covid-19 bola na Slovensku identifikovaná v marginalizovaných rómskych
komunitách a domovoch sociálnych služieb. Vyplýva to z analýzy regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorá pracovala
s údajmi platnými k 20. máju tohto roka. Z celkového počtu 1 472 vtedy identifikovaných prípadov bolo totiž z
marginalizovaných rómskych komunít 179 a z domovov sociálnych služieb 171. 
Rusko oznámilo 174 úmrtí na koronavírus, čo je rekordný denný nárast. Celkový počet úmrtí vzrástol na 3807. Celkový počet
prípadov prekročil 360 000. 
Krízové call centrum „Osamelý senior“, ktoré vzniklo v priestoroch Klientskeho centra mestského úradu v Banskej Bystrici ešte
15. marca, končí na konci mája po viac ako dvoch mesiacoch svoju činnosť. 
Slúžilo na zber podnetov, ktoré prichádzali od Banskobystričanov na pomoc starším a imobilným ľuďom. Ako informovala
hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková, zamestnanci odboru sociálnych vecí vybavili k pondelku 25. mája 1
792 telefonátov, 347 e-mailov, 492 hlasových správ a 123 požiadaviek vyriešili osobne. 
Slovenskí pekári žiadajú od predstaviteľov vlády, aby z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné
prevádzky, neboli vypustení výrobcovia. "Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu
takmer 12-tisíc zamestnancov. Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas
nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania
zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . 
V guatemalskej textilnej továrni malo vyše 200 zamestnancov pozitívny test na koronavírus. V súčastnosti čakajú na výsledky
testov ďalších pracovníkov. 
Najväčšie juhoamerické aerolinky Latam Airlines požiadali v USA o súdnu ochranu pred veriteľmi. Spoločnosť, ktorá čelí
prudkému prepadu dopytu po leteckej preprave, o tom informovala v utorok. Napriek plánovanej reštrukturalizácii chce
pokračovať v činnosti a vyplácať mzdy zamestnancom. 
Nemecko chce k 15. júnu zrušiť varovanie pre turistov pred cestami do 31 európskych krajín, vrátane Česka. Podmienkou bude
priaznivá epidemiologická situácia. 
Taliansko sa potýka so záplavou miliónov použitých rúšok, respirátorov, gumových rukavíc, fliaš s dezinfekciou a ďalších
prostriedkov chrániacich proti nákaze koronavírusu. Obzvlášť citeľný je tento problém v Ríme, ktorého radnica sa rozhodla
dávať pokutu vo výške 500 eur tým, ktorí ochranné pomôcky odhodí na ulici. 
V Brazílii za posledný deň pribudlo 11 687 nakazených koronavírusom, menej ako o deň skôr. Denná bilancia úmrtí sa naopak
zvýšila, zomrelo 807 ľudí. 
Spúšťajú opäť mobilné odbery krvi 
Národná transfúzna služba spúšťa opäť mobilné odbery krvi po Slovensku. Postupné spúšťanie mobilných výjazdov bude však
aj naďalej za zvýšených hygienických a bezpečnostných podmienok. 

DSS v Pezinku stále prešetrujú 
Už 45 dní je v karanténe Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Pezinku. Koronavírus, ktorý v zariadení
prepukol, si vyžiadal celkovo 17 obetí z radov klientov. 
Možné pochybenia v zariadení začala preverovať v polovici apríla nielen polícia, ale aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. Zisťovali sme, aké sú výsledky. 

Odberné miesto v spádovej oblasti 
Aj nemocnica v Čadci už konečne spúšťa svoje odberné miesto pre testovanie COVID-u 19. A samozrejme, ľudia z tohto
regiónu hneď prejavili záujem o služby, ktoré im môže ponúknuť. 

Nemocnica povoľuje časť návštev 
Situácia na Slovensku je v súvislosti s koronavírusom priaznivá, nemocnice tak za prísnych podmienok sčasti povolili návštevy.
V univerzitnej nemocnici v Martine sa záujem o návštevy zvýšil aj potom, ako opäť rozbehli operácie. Nemocnica však
upozorňuje, že nie na všetkých oddeleniach sú povolené. 

Svetová zdravotnícka organizácia dočasne pozastavila výskum hydroxychlorochínu, ktorý sa používa pri liečbe malárie, ako
potenciálneho lieku na ochorenie COVID-19. Počas brífingu v Ženeve to oznámil jej generálny riaditeľ Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Dôvodom sú obavy o bezpečnosť jeho použitia. 
Osoby v štátnej karanténe v nej musia zotrvať do otestovania alebo aktivácie eKarantény 
Všetky osoby, ktoré sa v utorok 26. mája o 8:00 budú nachádzať v zariadeniach štátnej karantény, v nej musia zotrvať na dobu
nevyhnutnú na vykonanie testu na Covid-19 alebo preukázať sa aktivovanou mobilnou aplikáciou eKaranténa. 
Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa osobám zabezpečí príslušník Policajného zboru SR v zariadení určenom
štátom, informovala Dáša Račková z ÚVZ SR. 
„Následne po zistení negatívneho výsledku testu na ochorenie Covid-19, alebo po potvrdení aktivovania mobilnej aplikácie
eKaranténa, sa tejto osobe nariaďuje izolácia v domácom prostredí v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Tieto osoby sú povinné
sa bezodkladne presunúť na miesto izolácie v domácom prostredí,“ uvádza sa v nariadení. 
Premiérovi Igorovi Matovičovi sa pár hodín po brífingu podarilo dohodnúť s českým premiérom Andrejom Babišom. Slováci tak
od 27. mája môžu vstúpiť do ČR na 48 hodín bez potreby negatívneho testu na COVID-19 a karantény. 
V Česku otvárajú hotely aj reštaurácie 
Česká republika od dnešného dňa zaviedla rozsiahle uvoľňovanie korona opatrení. Napriek tomu, že epidemiologická situácia
tam nie je zďaleka taká priaznivá ako u nás, k normálnemu životu sa vracajú rýchlejšie ako my. Čo všetko sa už u našich
západných susedov smie, si môžete pozrieť v nasledujúcom VIDEU: 

Vymedzené hodiny pre nákupy seniorov v Českej republike končia. Opatrenie, ktoré malo obmedziť šírenie koronavírusu medzi
starými ľuďmi, ktorí sú najohrozenejšou skupinou, zrušila v pondelok česká vláda. Oznámil to minister priemyslu Karel Havlíček.
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Unicef vyzýva ľudí, aby finančným príspevkom pomohli zraniteľným deťom prekonať pandémiu koronavírusu. 
Organizácia upozorňuje, že ak sa nezlepšia ich základné potreby či zdravotnícky systém, denne môže zomierať 6-tisíc detí do
päť rokov. 
Japonsko poskytne firmám poškodeným pandémiou ďalších 100 bil. jenov. Zmyslom balíka je poskytnúť peňažnú pomoc firmám
postihnutým pandémiou koronavírusu. 
Informoval o tom v pondelok japonský premiér Šinzo Abe na tlačovej konferencii, na ktorej vyhlásil celoštátne ukončenie
núdzového stavu spôsobeného koronavírusom. 
Ako premiéra doplnil člen permanentného krízového štábu pre oblasť IT Ján Bučkuliak, až 96 % ľudí, ktorí doteraz chceli
eKaranténu využiť, ju aj využiť mohli. Len zvyšné 4 % mali nejaký problém so svojím zariadením so systémom Android a museli
ísť do štátnej karantény. 
Bučkuliak zároveň potvrdil, že štát stále čaká na schválenie aplikácie spoločnosťou Apple. Spoločnosť Google aplikáciu pre
operačný systém Android schválila v nedeľu dopoludnia. 
Do pondelka 15. hodiny prešlo do systému inteligentnej domácej karantény 1 302 ľudí, z čoho bolo už reálne na mieste
vykonávania domácej karantény 1 058 ľudí. Informoval o tom v pondelok po rokovaní konzília odborníkov predseda vlády Igor
Matovič. 
Zo štátnej karantény bolo pritom do domácej inteligentnej karantény prepustených 740 repatriantov, priamo z hraníc po
nainštalovaní aplikácie do systému domácej karantény prešlo 562 ľudí. 
"Ak pôjdeme takýmto tempom, tak niekedy zajtra doobeda sa nám možno vyrovná počet ľudí v domácej a štátnej karanténe. A
ak pôjdeme takýmto tempom, tak do konca týždňa by sme možno nemuseli mať nikoho v štátnej karanténe a všetci by už mohli
byť iba v domácej," povedal premiér. 
Čo sa týka letných dovoleniek, premiér vyzýva ľudí, aby ich strávili na Slovensku a podporili tým aj slovenský cestovný ruch.
„Ak však niekto túži po mori, nech sa pozerá po krajinách, v ktorých je tá situácia dobrá. Spomeniem napríklad Grécko či
Chorvátsko. Určite by som však bol opatrný pri spoznávaní krás v Taliansku, Španielsku či v Londýne,“ uviedol predseda vlády.
Dodal, že je pripravená analýza, na základe ktorej na najbližšom rokovaní vlády budú hovoriť aj o tom, či bude na Slovensku
naďalej platiť núdzový stav. 
Podmienky pre verejné stravovanie vo vnútorných priestoroch sa v podstate vyrovnávajú s doteraz platnými podmienkami pri
vonkajších priestoroch. Zároveň sa pritom od stredy umožňuje prevádzkam verejného stravovania usporadúvať uzavreté
podujatia aj po 22. hodine. 
Podmienkou však bude vedenie zoznamu účastníkov takejto akcie pre potreby regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
ktorý musí byť k dispozícii do 30 dní po ich uskutočnení. Premiér Matovič v tomto prípade hovorí o umožnení organizovania
podujatí, ako sú svadby, či rôzne oslavy. 
Podmienky prevádzky vo vnútorných priestoroch verejného stravovania sa od stredy 27. mája opäť o niečo zmiernia. Kým
momentálne platí nariadenie, podľa ktorého môže vo vnútorných priestoroch podnikov verejného stravovania byť jeden človek
na 15 metrov štvorcových, od stredy bude alternatívou tejto podmienky zabezpečenie dvojmetrových rozostupov medzi
jednotlivými zákazníkmi alebo dvojmetrových rozostupov medzi rohmi stolov. 
Ak občan, ktorý má na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt, odíde do Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska,
Nemecka, Švajčiarska, Slovinska a vráti sa späť na Slovensko do 48 hodín, nebude musieť mať so sebou negatívny test na
Covid-19 ani absolvovať 14-dňovú povinnú karanténu. Predtým to bolo možné do 24 hodín. 
Kiná, divadlá, taxislužby a autoškoly budú môcť byť od stredy 27. mája otvorené už aj v nedeľu. Okrem toho môžu byť už
otvorené aj turistické informačné centrá či služby ambulantného predaja. 
Aj napriek dnešným protestom, sa fitnescentrá či vnútorné športoviská otvoria až od 3. júna. Ako premiér avizoval, klienti
nebudú musieť mať rúška a prevádzky budú musieť dodržiavať 15 metrov štvorcových na zákazníka alebo dvojmetrové
rozostupy. 
"Od budúcej stredy budú môcť slobodne prevádzkovať svoje aktivity so šatňami a sprchami," vyjadril sa Matovič.
Prevádzkovatelia budú ďalej musieť zabezpečiť aj permanentnú dezinfekciu priestorov a tiež viesť presnú evidenciu cvičiteľov,
ktorá bude k dispozícii aj regionálnym úradom verejného zdravotníctva po dobu 30-tich dní. 
Igor Matovič po stretnutí konzília epidemiológov a infektológov oznámil, že piata fáza ešte nepríde. Nasledovať bude
"aktualizácia opatrení", ktoré budú platiť od stredy 22. mája. 

Ako dnes zhodnotilo konzílium odborníkov, najvyššia chorobnosť s koronavírusom bola na Slovensku u mladých ľudí. Ide o ľudí
od 20 do 24 rokov a ďalšiu skupinu tvorili ľudia od 25 do 34 rokov. 
"Epidemiologická situácia je u nás priaznivá. Z našej analýzy by sa dalo povedať, že najviac pozitívnych testov bolo
zaznamenaných prevažne u mladých občanov. S blížiacim sa letom treba stále myslieť na tento fakt, keďže prevažne mladí
ľudia chodia cvičiť, plávať a podobne," vyjadrila sa na brífingu epidemiologička Mária Avdičová. 
Sledujte NAŽIVO tlačovú besedu Igora Matoviča po stretnutí s konzíliom odborníkov o uvoľňovaní opatrení: 
V čínskom meste Wu-chan otestovali na koronavírus viac ako 6,5 milióna obyvateľov. Tamojšie úrady predtým informovali, že v
rámci desaťdňovej kampane chcú otestovať všetkých 11 miliónov obyvateľov. 
Od začiatku testovania nezistili ochorenie COVID-19 u žiadneho človeka, no niekoľko ľudí bez príznakov malo pozitívny test na
koronavírus. 
Rakúsko počas pandémie podporí samosprávy sumou 1 mld. eur. Peniaze sa použijú napríklad na pomoc materským a
základným školám či systémom verejnej dopravy. 
Mesto Zvolen poskytne v tomto roku verejné priestory na letné terasy bezplatne. Samospráva chce týmto opatrením podporiť
podnikateľov a zmierniť tak následky koronakrízy. 
V Rwande budú pomáhať zdravotníkom bojovať s koronavírusom aj roboty. Stroje dokážu za minútu preveriť 150 ľudí a zistiť, či
majú symptómy vírusu. 
Prvá európska krajina sa úplne zbavila koronavírusu 
Čierna hora už neregistruje žiadny prípad koronavírusu. Oznámil to v pondelok minister zdravotníctva Kenan Hrapovič. Úrad
verejného zdravotníctva v nedeľu uviedol, že všetkých 140 testov uskutočnených za posledných 24 hodín bolo negatívnych a
momentálne neregistrujú v Čiernej hore žiadneho chorého s koronavírusom. 
Hrapovič v tejto súvislosti povedal, že v najbližších dňoch bude dôležité najmä “zodpovedné správanie sa ľudí, aby sa aj
naďalej mohli pýšiť označením 'krajiny bez koronavírusu’". 
Malý balkánsky štát so 620-tisíc obyvateľmi zaviedol prísne opatrenia proti pandémii. Na koronavírus tam ochorelo doteraz
celkovo 324 ľudí a deviati smrtiacej nákaze podľahli. 
Najčastejšie zmeny, ktoré ľuďom priniesla pandémia, boli práca z domu a obmedzenie spoločenských kontaktov. Vyplýva to z
prvého online dotazníkového prieskumu Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. 
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Premiér počas brífingu niekoľkokrát zdôraznil, že rozhodnutie o otváraní fitnescentier a vnútorných športovísk je výlučne v
rukách epidemiológov. "Budeme rešpektovať ich rozhodnutie. Všetci však dúfame, že fitká otvoria najneskôr toho 3. júna,"
dodal Matovič. 
Igor Matovič tiež podotkol, že aj naďalej premýšľa nad zákonom, ktorý by blokovanie kľúčových diaľničných ťahov definoval ako
trestný čin. "Mali by sme si chrániť verejný záujem, aby pre nejakú fašistickú vymletú hlavu netrpelo celé Slovensko. Pretože
môžu na to ľudia doplatiť zdravím a životom, čiže má zmysel chrániť takéto cesty," zdôraznil Matovič. 
Ak sa fitnescentrá na Slovensku otvoria až v júni, premiér prisľúbil cielenú pomoc pre vnútorné športoviská. "Pôvodný plán bol
taký, že fitká sa budú otvárať od 3. júna. Ak epidemiológovia dnes rozhodnú, že nebudeme ešte otvárať fitnescentrá, tak viem
dať prísľub, že nejakým iným spôsobom tým ľuďom pomôžeme," 
oznámil Matovič. 
Zástupca Únie fitnescentra Slovenska Pavel Kiseľ oznámil, že štrajk ukončili dnes okolo pol 10-tej ráno. Kiseľ tiež ozrejmil, že na
rokovaní s premiérom našli spôsob, ako navzájom komunikovať a ako vyhovieť ich požiadavkám. „Ďakujeme pánovi premiérovi
za prijatie, lebo to nebola jeho povinnosť. Chcem zdôrazniť, že dnešná akcia bola úplne apolitická,” dodal Kiseľ. 
Reagoval tým na prítomnosť auta s označením opozičnej politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, ktoré
išlo v protestnej kolóne. 
Sledujte NAŽIVO tlačový brífing predsedu vlády SR Igora Matoviča po stretnutí so zástupcami fitnescentier: 

"Som veľmi rád, že tomuto stretnutiu predchádzal ústupok od týchto ľudí od zástupcov Únie fitnescentra Slovenska. Výstup je
taký že áno spoločne budeme rešpektovať rozhodnutie konzília odborníkov. To rozhodnutie je len a len v ich rukách," i
nformoval verejnosť premiér Igor Matovič. 
Biely dom oznámil zákaz cestovania z Brazílie do USA. Dôvodom je šírenie koronavírusu, ktorým je táto latinskoamerická krajina
mimoriadne tvrdo zasiahnutá. 
Brazília registruje 347-tisíc prípadov koronavírusu a v počte infekcií je na druhom mieste za Spojenými štátmi, vyplýva zo
štatistík Johns Hopkins University. Brazília zaznamenala tiež viac než 22-tisíc úmrtí, čím jej patrí celosvetovo piata priečka.
Smutné prvenstvo v tomto smere patrí stále USA s vyše 97-tisíc obeťami pandémie. 
Banskobystrický kraj má aj naďalej najnižšiu chorobnosť na Covid-19. V kraji aktuálne evidujú 98 prípadov. 
Za nedeľu pribudlo v Česku 65 prípadov koronavírusu. Celkom je v krajine 8955 potvrdených prípadov, počet obetí zostáva
315, vyliečených je 6078 ľudí. 
Na Slovensko dnes priletí 70 Slovákov z Londýna 
Ako informovala hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková, do našej krajiny dnes priletí 70
Slovákov z Londýna. Repatrianti budú musieť byť do vykonania testu na ochorenie Covid-19 v štátnej karanténe. Lietadlo
zároveň dopraví do Londýna 37 Slovákov. V nedeľu 24. mája v rámci repatriácie priletelo domov 130 Slovákov zo Štokholmu. 
V Spojených štátoch sa zvýšil počet úmrtí na koronavírus o 638 ľudí, dokopy tak krajina eviduje 97 686 obetí. Celkovo sa v
USA doteraz potvrdilo 1,64 milióna prípadov nákazy, čo je necelá tretina z 5,4 milióna infikovaných vo svete. 
Majitelia fitnescentier sa na úrade vlády stretli s premiérom Igorom Matovičom. Premiér avizoval, že dnes bude zasadať
konzílium odborníkov a okrem iných tém budú riešiť aj možné otvorenie fitnescentier či ostatných vnútorných športovísk. 

Grécko otvára reštaurácie, obnovuje dopravu na ostrovy. Krajina sa usiluje zachrániť turistickú sezónu po mesiacoch
obmedzení v súvislosti s pandémiou. 
Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v marci prepadol o 65 %, môžu za to opatrenia proti
koronavírusu. V zariadeniach cestovného ruchu sa v našej krajine za marec ubytovalo celkovo takmer 152 tisíc osôb. Počet
domácich aj zahraničných návštevníkov klesol zhruba o dve tretiny, počet prenocovaní o 56 %. 
Priemerný plat ponúkaný v pracovných inzerátoch počas pandémie stúpol. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.sk. 
"Dôvodom môže byť vyšší podiel inzerátov, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, či zvýšený výskyt ponúk na špecialistov,"
uvádza spoločnosť Profesia v tlačovej správe. 
Tohtoročná mzda v pracovných inzerátoch pred koronakrízou predstavovala 1 135 eur v hrubom. V období od 9. marca do 17.
mája zaznamenala Profesia priemernú mzdu v inzerátoch vo výške 1 232 eur v hrubom, teda takmer o 100 eur viac ako na
začiatku roka. 
Rakúska vláda bude firmám nahrádzať nájmy a ďalšie fixné náklady. Európska komisia odsúhlasila Rakúsku plán, na základe
ktorého môžu firmy bez ohľadu na veľkosť žiadať kompenzácie až do výšky 75 % ich fixných nákladov za obdobie troch
mesiacov. 
V nedeľu na Slovensku potvrdili dva nové prípady nákazy koronavírusom. Noví infikovaní pochádzajú z okresu Levice, o baja
sa nachádzajú v karanténnom centre. 
Počet ľudí pozitívnych na toto ochorenie tak stúpol na 1 511. 
P ozitívne testy na nový koronavírus malo na Slovensku doteraz 751 mužov a 760 žien. Laboratóriá urobili v nedeľu 645 testov,
celkovo otestovali už vyše 159-tisíc vzoriek. 
Chorobe deviaty deň nepodľahla žiadna ďalšia osoba, Slovensko tak stále eviduje 28 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na
koronavírus. Z ochorenia sa vyliečilo ďalších šesť osôb, uzdravilo sa spolu už 1 307 ľudí, z toho 182 sa liečilo v nemocnici a
1125 osôb v domácej izolácii. Na Slovensku tak zostáva 176 aktívnych prípadov. 
Ako informoval permanentný krízový štáb na korona.gov.sk, počet hospitalizovaných pacientov stúpol o osem, aktuálne je ich
61. Z tohto počtu u deviatich pacientov bol koronavírus potvrdený. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je jedna osoba, umelú
pľúcnu ventiláciu desiaty deň nepotrebuje žiadny pacient. 
Sedemdňový kĺzavý medián, ktorý je kľúčový pre otváranie ekonomiky, zostáva aj naďalej na hodnote jedna. 
V domácej karanténe na Slovensku je už vyše tisíc ľudí 
Ako informoval v pondelok ráno na svojom facebookovom profile premiér Igor Matovič, v domácej karanténe je už vyše tisíc
ľudí. V príspevku ďalej oznámil, že 300 ľuďom bolo umožnené prejsť zo štátnej do domácej karantény s aplikáciou eKaranténa. 
Predseda vlády Igor Matovič pozval majiteľov fitnescentier na dnešné stretnutie na Úrade vlády SR. Informoval o tom na svojom
profile na sociálnej sieti. 
Majitelia fitnescentier totiž ohlásili na dnes plán zablokovať diaľnicu do Bratislavy, smerom k Triblavine, kde chceli odstaviť celú
dopravu. Z pôvodného plánu napokon, aj po premiérových výzvach, upustili a dopravu „len“ spomalili. Cieľom ich demonštrácie
bol zámer povoliť v rámci uvoľňovania opatrení aj otvorenie fitnescentier. 
Britská vláda zvažuje pomoc strategicky dôležitým podnikom. Podľa denníka Financial Times vláda uvažuje o vstupe do
aeroliniek a iných veľkých firiem, ktorých krach by neprimerane zaťažil ekonomiku. 
Mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom na niekoľko týždňov zatvorila nielen školy, ale zasiahla aj do organizácie
maturitných skúšok. Ministerstvo školstva vydalo rozhodnutie, že ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa vykoná
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administratívne - a teda výpočtom aritmetického priemeru známok za všetky roky štúdia. 
V Trenčianskom kraji predstúpi pred maturitnú komisiu 117 študentov. Výslednú priemernú známku z niektorého predmetu si
chce opraviť 24 žiakov. 
V sociálnych zariadeniach pre seniorov je po plošnom testovaní situácia pod kontrolou 
Napriek tomu viaceré župy v týchto dňoch prerozdeľovali ochranný materiál zo zásob štátnych hmotných rezerv. Trnavský
župan tvrdí, že sú pripravení aj na druhú vlnu koronavírusu. Ostatné kraje sú na tom podobne. 

Niektorí Slováci do včerajšieho večera strávili na slovensko-rakúskych hraniciach desiatky hodín 
Nechceli isť do štátnej karantény, chceli byť doma s aplikáciou e-Karanténa. Tú však spustili až včera večer a to iba na
hraničnom priechode Berg. 
Ešte ráno aplikácia niektorým stále nefungovala. Individuálne technické problémy prišli ľudom na hranice pomôcť vyriešiť IT
dobrovoľníci. Podľa krízového štábu už na poludnie fungovala aplikácia u viac ako 90 percent záujemcov o domácu karanténu.
Podľa facebookového statusu Igora Matoviča už spoločnosť google aplikáciu schválila. 

Na námestie svätého Petra vo Vatikáne sa pri príležitosti tradičného príhovoru pápeže dnes po troch mesiacoch vrátili veriaci.
Námestie bolo pre verejnosť uzavreté kvôli šíreniu koronavírusu. 
Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen sa ospravedlnil verejnosti po tom, čo ho polícia pristihla v jednej viedenskej
reštaurácií v dobe, kedy podnik mal mať podľa pravidiel po dobu pandémie zatvorené. 
Rakouský prezident Alexander Van der Bellen se omluvil poté, co jej policie přistihla v jedné vídeňské restauraci v době, kdy
podnik měl mít podle pravidel pro dobu pandemie už zavřeno. 
Britský premiér podržal svojho kľúčového poradcu Cummingsa 
Ten bol kritizovaný za porušenia pravidiel koronavírusovej karantény. Podľa Johnsona jednal zodpovedne. 
Zamestnanci Mestského úradu v Trnave sa od 1. júna vrátia k pôvodnému pracovnému času a k plným platom, aké mali na
konci marca 
Na návrate k pôvodnému stavu sa dohodli primátor Peter Bročka a odborári zo závodnej organizácie Slovenského odborového
zväzu verejnej správy a kultúry. Vyplýva to z dodatku ku kolektívnej zmluve. Od začiatku apríla mali úradníci v súvislosti s
opatreniami proti šíreniu koronavírusu skrátený pracovný čas na 20 hodín týždenne a krátené mali aj platy. 
Mobilnú aplikáciu COVIDSafe, ktorú v apríli spustila austrálska vláda na pomoc proti šíreniu koronavírusu, si podľa vládnych
predstaviteľov stiahlo šesť miliónov Austrálčanov 
Austrálsky minister zdravotníctva Greg Hunt sa vyjadril, že aplikácia zohrávala silnú rolu v reakcii jeho krajiny na súčasnú
pandémiu. Ako dodal, niekoľko krajín už prejavilo záujem učiť sa z jej pozitívneho vplyvu. 
V prípade, že používateľovi COVIDSafe diagnostikujú ochorenie COVID-19, aplikácia identifikuje ďalších používateľov, ktorí boli
počas uplynulých troch týždňov v jeho tesnej blízkosti po dobu 15 a viac minút. Vláda už skôr uviedla, že na to, aby bola
aplikácia efektívna, ju musí používať prinajmenšom 40 percent z 26 miliónov obyvateľov Austrálie. V Austrálii je približne 17
miliónov mobilných telefónov. 
Polícia o skúsenostiach na hraniciach 
Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení je personálne a finančne náročné, zhodujú sa prevádzkovatelia kín 
Bratislavské kino Nostalgia ostáva naďalej zatvorené. Kino Lumiere vzhľadom na opatrenia otvorí štvrtinu svojej bežnej
kapacity kinosál. Podľa riaditeľa Kina Úsmev v Košiciach, Lukáša Berbericha, sú súčasné opatrenia nezlučiteľné s
ekonomickou stránkou prevádzky a vystavujú kiná ešte väčšej strate, ako keď zostanú zatvorené. Kino však napriek tomu
otvoria. 
"Pomoc od ministerstva kultúry, ktorá by stála za zmienku, sme zatiaľ nezaznamenali. To, že boli odpustené odvody do
umeleckých fondov vo výške dvoch percent, je skôr výsmechom ľudí, ktorí sa kultúrnym priemyslom živia. Avizované bezúročné
pôžičky od Audiovizuálneho fondu, alebo iná výraznejšia pomoc zatiaľ neboli poskytnuté," dodal Berberich. Kiná podľa neho
potrebujú systematickejšiu a výraznejšiu pomoc od štátu. 
Približne 40 Čechov dnes vycestovalo do poľských letísk pre svoje autá, ktoré uviazli v krajine po uzavretí hraníc 
České ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom súkromného dopravcu zabezpečilo odvoz približne 40 ľudí do Varšavy,
Katovíc, Krakova a Vrastislavu. 
Francúzska vláda je ochotná pomôcť podnikom za podmienky, že budú vyvíjať ekologické opatrenia a nepresunú výrobu do
iných krajín 
Dotkne sa to veľkých firiem ako automobilky Renault či leteckej spoločnosti Air France, ktoré čelia finančným problémom v
dôsledku celosvetovej pandémie Covid-19. 
V Žilinskom kraji sú otvorené tri hraničné priechody, nie však pre smart karanténu 
Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa musel brániť pred kritikou návštevy reštaurácie v Gliwiciach na juhu krajiny 
Podľa kritikov nedodržal zásadu najmenej dva a pol metrového odstupu medzi hosťami, ktorý má zabrániť šíreniu koronavírusu.
"Tie odstupy sú odporúčané a nie nariadené," 
obhajoval sa premiér. 
Cyprus načrtol plány na etapovité obnovenie komerčných letov od júna pre vybrané krajiny s nízkym výskytom ochorenia
Covid-19 s cieľom naštartovať dôležitý sektor turizmu 
Minister dopravy Yiannis Karousos uviedol, že lety sa obnovia v dvoch etapách od 9. a 20. júna z dvoch skupín štátov. Do prvej
skupiny patria Grécko, Malta, Bulharsko, Nórsko, Rakúsko, Fínsko, Slovinsko, Maďarsko, Izrael, Dánsko, Nemecko, Slovensko
a Litva. V druhej skupine budú Švajčiarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Estónsko a Česká republika. 
Rusko hlásí 153 úmrtí po nakazení koronavírusom za posledných 24 hodín, čo predstavuje rekordný denný nárast. Celkom už
s covidom-19 zomrelo 3541 ľudí. 
Nový koronavírus možno poškodzuje u nakazených tehotných žien placenty. Vyplýva to z malej štúdie 16 tehotných žien, ktoré
mali pozitívne testy na ochorenie COVID-19 
Patologické vyšetrenia vykonané bezprostredne po narodení detí priniesli dôkazy o nedostatočnom prietoku krvi z matky k
plodu a krvných zrazeninách v placente. Informuje o tom spravodajský portál CNN. 
Placenta zaisťuje plodu počas tehotenstva kyslík a živiny a odvádza z jeho krvi výlučky, no nedostatočný prietok krvi a
zrazeniny, na ktoré lekári narazili, by mohli tieto procesy narušiť. "Nechcem vyvodiť závratné závery z malej štúdie, ale tento
predbežný pohľad na to, ako môže COVID-19 spôsobiť zmeny v placente, má niektoré celkom významné implikácie pre zdravie
tehotenstva," 
vyjadrila sa Emily Miller z americkej Northwestern University Feinberg School of Medicine. Podľa gynekologičky, ktorá je
spoluatuorkou štúdie, ktorá vyšla v American Journal of Clinical Pathology, by ich zistenia mali viesť k diskusiám o možnej
zmene vo vyšetrovaní tehotných žien. 

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 44 / 86

http://www.newtonmedia.eu/


Americký denník The New York Times venoval titulnú stranu svojho nedeľňajšieho vydania obetiam pandémie nového
koronavírusu 
Pokrývajú ju mená tisícok ľudí z celých Spojených štátov s krátkymi popismi z ich nekrológov. Mená sú zoradené do šiestich
stĺpcov pod titulkom "Úmrtia v Spojených štátoch sa blížia k 100-tisíc, nevyčísliteľná strata". "Neboli to jednoducho mená na
zozname. Boli nami," uvádza sa ďalej v podtitulku. 
Nemocnica Zlaté Moravce, v priebehu víkendu zrealizovala mimoriadne testovanie skupiny obyvateľov v karanténe 

Igor Matovič o situácií na hraniciach vo Francúzsku 
Člen permanentného krízového štábu Ján Bučkuliak v TA3 oznámil, že podľa interných štatistík prešlo 94% repatriantov do
domácej karantény. Doteraz smart karanténu využilo okolo 200 ľudí. O ďalších prístupných hraničných priechodoch bude
informovať polícia. Aplikácia však stále nie je spustená. "Momentálne stále čakáme na finálne stanoviská a verím, že v
priebehu dňa vám poskytneme viac informácií," povedal Bučkuliak. 
V dôsledku pandémie koronavírusu znovu ožíva fenomén autokín. 
Francúzsko uvoľňuje svoje opatrenia na hraniciach, ktoré zaviedlo pre pandémiu nového koronavírusu 
Od pondelka ruší hraničné kontroly, ktoré tam boli od marca, a namiesto nich zavádza námatkové kontroly na viacerých
miestach, uvádza sa v stanovisku vlády. Tiež rozširuje kategórie ľudí z iných štátov schengenského priestoru, ktorí môžu prísť
do krajiny, vrátane migrujúcich pracovníkov a osôb prichádzajúcich z rodinných dôvodov. 
V Taliansku protestovali učitelia, rodičia a žiaci. Sú proti výučbe na diaľku 
V 16 talianskych mestách, vrátane Ríma, Milána, Bologne, Florencie či Neapolu sa ľudia dožadovali aby bola od septembra
obnovená prezenčná výuka v plnom rozsahu. Protest sa odohral aj pred samotným ministerstvom školstva v Ríme. Ministerka
školstva uvádza, že žiaci budú chodiť do škôl v malých skupinách. 
Minister školstva Branislav Gröhling napriek koronakríze uprednostňuje vo svojom rezorte skôr zefektívnenie procesov
financovania ako škrty 
Ako v rozhovore priblížil, na ministerstve momentálne pracujú aj na legislatívnom zámere, aby sa financovanie rozdelené medzi
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo vnútra SR dostalo pod "jednu strechu". Možnosť efektívneho
využívania financií vidí aj v redukovaní priamo riadených organizácií (napríklad Štátny pedagogický ústav či Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania), ktoré podľa neho efektívne využívať financie určite vedia. Ako príklad uviedol Bratislavský
samosprávny kraj, v ktorom práve riadené organizácie dokázali nájsť potrebné financie. 
Základnými podmienkami na absolvovanie karantény v domácej izolácii je smartfón s kamerou a určovaním polohy, nonstop wifi
pripojenie alebo dostatok mobilných dát a dostatočný mobilný signál na mieste izolácie. Občan musí v domácej izolácii
absolvovať test na COVID-19. Počas domácej izolácie občan ani ostatní členovia domácnosti nemôžu opustiť miesto izolácie.
Využiť možnosť eKarantény sa dá výlučne na hraničnom priechode Berg a prostredníctvom operačného systému Android. 
Šéfka Inštitútu virológie vo Wu-chane odmietla možnosť, že koronavírus unikol z ich pracoviska 
V tomto laboratóriu sa nachádzajú tri živé kmene koronavírusu z netopietrov ale žiadny neodpovedá Covidu-19. USA chce
vyšetriť možnosť, že koronavírus sa do sveta rozšíril práve odtiaľ. Riaditeľka Wang Jen-i, označila tieto tvrdenia za absolútny
nezmysel. 
Repatriantom sa ale vyskytujú problémy s aplikáciou eKaranténa. 
Niektorým z nich aplikácia nefunguje. Za časté príčiny nekompatibility môže aj zastaralý operačný systém alebo nedostatok
pamäte. Objavili sa aj prípady, kde doposiaľ nevedia dôvod nefunkčnosti. 
Na mieste je naša reportérka Iveta Krupová, ktorá sleduje dianie. 

"Ten, kto požaduje od Číny kompenzáciu za pandémiu koronavírusu je naivný," vyhlásil šéf čínskej diplomacie. Čína a USA sú
podľa neho na pokraji studenej vojny. 
Grécke pláže sa opäť plnia 
Slnečné počasie vyhnalo k plážam množstvo nadšencov mora. Ľudia si ale musia zvyknúť na prísny sociálny dištanc. Lehátka
sú po každom návštevníkovi pravidelne dezinfikované a umiestnené 4 m od seba. 
RÚVZ v Bratislave o nových prípadoch. 
Koronakríza v apríli počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi na Slovensku nezvýšila 
Sociálne dávky dostalo v minulom mesiaci rovnako ako v marci 60,9-tisíca osôb. Medziročne sa počet poberateľov týchto
dávok znížil o 4,9-tisíca. Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny v apríli celkovo odkázaných
136,8-tisíca osôb, čo je 2,51 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Podiel ľudí v hmotnej núdzi na celkovom počte
obyvateľov tak zostal na rovnakej úrovni ako v marci, medziročne išlo o pokles o 0,21 percentuálneho bodu. Vyplýva to z
údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Kým niektorí Američania odmietajú rúška, iní hľadajú spôsoby ako sa so svojimi blízkimi stretnúť čo najbezpečnejšie 
Netradičný spôsob stretnutia si zvolila matka s dcérou v americkom štáte Virginia. Do sterilizovaného obleku hrocha sa obliekla
dcéra aby sa bezpečne mohla stretnúť so svojou matkou. 
Taliansko ako jedna z najviac postihnutých krajín koronavírusom postupne začína otvárať reštaurácie. Podniky ale čakajú
významné zmeny. Ich majitelia totiž musia zaistiť splnenie prísnych hygienických podmienok. Aby reštaurácie zabezpečili čo
najväčší hygienický štandart, začali namiesto jedálnych lístkov poskytovať svojim zákazníkom QR kódy pomocou ktorých si
prostredníctvom smart telefónu dokážu načítať svoju ponuku. 
V Spojených štátoch zomrelo už viac ako 97 000 ľudí s ochorením Covid-19. Z toho až 1 100 za predošlý deň. Doposiaľ sa
počet pozitívnych prípadov potvrdil u 1,62 milióna Američanov, čo predstavuje už viac než jednu tretinu z celkového počtu
nakazených na svete. Vyplýva to z údajov americkej Unvierzity Johnsa Hopkinsa. 
Aktuálne situácia na hraniciach: 

Po štvrtej fáze uvoľnenia proti-pandemických opatrení sa kinosály po Slovensku síce postupne otvárajú, no naďalej platia
prísne pravidlá. 
Naši kolegovia sa boli pozrieť na prvé premietanie v kine v najvýchodnejšom meste Slovenska. V Snine si filmoví fanúšikovia
pozreli film, ktorý vznikol v spolupráci s Televíziou JOJ - Príliš osobná známosť. 

Znovuotvorené nákupné centrá prilákali Slovákov na sobotné nákupy. Kým v niektorých sa to ešte len pomaly rozbieha, inde
boli plné parkoviská áut. Najdlhšie rady sa tvorili pred obchodmi so športovým oblečením a topánkami. 

Zo života v červenej zóne. Ľudia majú so zdravotníkov pracujúcich v prvej línií strach 
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VIDEO: E- karanténa a situácia na bratislavskom hraničnom priechode. Takto to vyzeralo počas noci i dňa. 
Od dnešného popoludnia funguje aplikácia aj na slovensko-českom priechode Drietoma-Starý Hrozenkov a od 15-tej hodiny aj
na slovensko-rakúskom priechode Jarovce Kittsee. Postupne sa budú pripájať aj ďalšie hraničné priechody. 
Osoby, ktoré od 22. mája 2020 od 20:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a majú aktivovanú mobilnú aplikáciu,
môžu ísť do domácej karantény v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. 
Zároveň osoby, ktoré prišli od 22. mája 2020 po 20:00 a boli prevezené do štátnej karantény, budú môcť po nainštalovaní a
aktivovaní aplikácie dokončiť povinnú karanténu doma. Karanténne zariadenia sa na to pripravujú v úzkej spolupráci s políciou,
majú na to určené postupy. 
POZOR! : Aplikácia eKaranténa sa dá stiahnuť len do mobilov s operačným systémom Android (do iPhonu bude možné
aplikáciu stiahnuť až po schválení). 
Polícia bude informovať o ďalších hraničných priechodoch, na ktorých spustí eKaranténu. 

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ
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1.21. Koronavírus na Slovensku: Podnikatelia tvrdo skritizovali opatrenia vlády, Matovič oznámil ďalšiu zmenu v
cestovaní URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: cas.sk , Autor: Novy Cas , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 26.05.2020 15:59 , Reální užívatelia: 57 999 ,
Dosah: 57 999 , Rubrika: Domáce správy , AVE: 1 517,38 € , Zem: Slovensko , GRP: 1,26
Všetky aktuálne informácie o vývoji pandémie koronavírusu na Slovensku vám prinášame online. 

Slovensko už tretí mesiac bojuje s pandémiou koronavírusu. Do utorka 26. mája bolo zaznamenaných 1513 pozitívnych
prípadov, pričom 28 ľudí ochoreniu podľahlo. Viac aktuálnych informácií vám prinášame online. 
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Matovič tvrdo kritizuje blokádu dopravy, ale... Pán premiér, na toto ste už zabudli?! 
Prvá pomoc počas koronakrízy: Žiadateľom už štát vyplatil 96 miliónov eur 
Skvelá správa o cestovaní do Česka! Matovič s Babišom vyjednali dohodu 
ONLINE: 
Koronavírus na Slovensku - 79. deň 
15:09 
Premiér Igor Matovič oznámil, že bez nutnosti karantény či testov bude možné na 48 hodín vycestovať aj do Maďarska. ,,Pozval
som na obed môjho maďarského barátom Józsefa Berényiho a popri tom mi prišla radostná správa z Maďarska. Po tom, ako
som včera oslovil Viktora Orbána (maďarský premiér, pozn. red.), nám definitívne potvrdili aj z ministerstva zahraničných vecí,
že od zajtra Maďarsko umožní pre občanov Slovenska a ľudí, ktorí majú na Slovensku pobyt, vstup na územie Maďarska do 48
hodín bez testu a karantény. To isté platí, samozrejme, aj naopak," informoval na Facebooku a pobavil fotografiou. 
14:50 
Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok telefonovala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym, hovorili spolu o
situácii okolo pandémie ochorenia COVID-19. Čaputová poukázala na to, že keď pred rokom obaja nastupovali do úradu, ani
jeden neočakával dramatický vývoj situácie. "Situácia na Ukrajine v súvislosti s pandémiou nie je jednoduchá a som hrdá na to,
že Slovensko v týchto dňoch podalo Ukrajine pomocnú ruku vrátane poskytnutia ochranných prostriedkov, dezinfekcie či
sanitiek. S Ukrajinou rokujeme aj o poskytnutí ventilačných prístrojov či testov na COVID-19," uviedla Čaputová. (tasr) 
13:55 
Niektoré obce prišli pre pandémiu o polovicu svojich príjmov. Uviedla to starostka Povrazníka Ivona Patrášová, podľa ktorej je
situácia v obciach „viac ako alarmujúca“. Ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák
reaguje, že nastal čas, aby štát začal finančne podporovať aj koronakrízou zasiahnuté obce. 
(sita) 
13:37 
Počas koronakrízy dvojnásobne stúpli podozrivé transakcie pri nakupovaní v e-shopoch. Vyplýva to z analýzy spoločnosti
Home Credit (HC). Počas pandémie podľa HC stúpol nákup tovaru v e-shopoch, s tým však aj počet podvodov v online
priestore. Podozrivých transakcií bolo v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška až dvojnásobne viac. 
(tasr) 
12:33 
Slováci spotrebujú na obyvateľa 0,6 kilogramu bryndze ročne. Bryndza svojím priaznivým vplyvom na imunitný systém môže
podľa agrorezortu zohrávať dôležitú úlohu aj pri prevencii v boji proti stále aktuálnej hrozbe pandémie koronavírusu.
Ministerstvo  pôdohospodárstva  a  rozvoja  vidieka  SR  (MPRV) preto odporúča zvýšiť konzumáciu tejto potraviny. „Jej
konzumáciou môžete ochrániť seba a svojich blízkych," informoval Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.
(sita) 
12:11 
O začatí prevádzky vnútroštátnych výletných a vyhliadkových plavieb informovali zatiaľ tri spoločnosti. Útvaru vedúceho
hygienika na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) to oznámili firmy Hot chilli lode, s. r. o., Bratislava, Orava-Prístav MP, s.
r. o., Námestovo (obe uviedli začiatok plavebnej prevádzky od 16. mája) a Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná
doprava, a. s., Bratislava (od 30. mája). Pre agentúru SITA to potvrdilo ministerstvo dopravy a výstavby s tým, že na Slovensku
je aktívnych 64 z vydaných 97 licencií na vykonávanie verejnej vodnej dopravy. Ústredný krízový štáb SR povolil plavbu zatiaľ
vnútroštátnych výletných a vyhliadkových lodí aj s pasažiermi (avšak nie kajutových), vrátane malých plavidiel, od 15. mája pri
dodržaní hygienických podmienok. 
(sita) 
11:45 
Bratislavské Staré Mesto odpustí gastronomickým prevádzkam a kaviarňam 50 percent z dane za užívanie verejného
priestranstva pre terasy na pozemkoch mestskej časti v centre hlavného mesta. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci
schválením všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Nariadenie nadobudne účinnosť v stredu (27. 5.). Kaviarnici však úľavu
považujú za neúnosnú a upozorňujú, že v centre mesta môžu zaniknúť tri štvrtiny takýchto prevádzok. 
(tasr) 
11:34 
Viac ako polovica živnostníkov, malých a stredných firiem hodnotí pomoc štátu počas aktuálnej koronakrízy za nedostatočnú.
Ako ďalej vyplýva z prieskumu od organizácií zastupujúcich uvedených podnikateľov, najkritickejšie vnímajú prijaté opatrenia
podniky z odvetvia stravovania (76,1%), ubytovania (69,2 %) a umenia, zábavy a rekreácie (63,9%), kam patria napríklad
športové činnosti či realizácia eventov. Naopak, najpozitívnejšie spoločnosti v stavebníctve. 
„Podnikatelia žiadali rýchlu a jednoduchú pomoc, žiaľ, aj výsledky nášho najnovšieho prieskumu potvrdzujú opak a mnohé firmy
sa o prijaté opatrenia ani neuchádzajú,“ konštatuje prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík. Štatistiky o miere
využívania záchranných opatrení sú podľa viceprezidenta Slovenského živnostenského zväzu Jána Pálenčára alarmujúco
nízke. 
(sita) 
11:01 
Bratislavské Staré Mesto očakáva výpadky príjmov vo výške približne 2 milióny eur. Na dnešnom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva o tom informovala starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová. "Rozpočet mestskej časti Staré Mesto má
najvýznamnejšie príjmy z prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľnosti a z miestnej dane za užívanie
verejného priestranstva. Z týchto daní najväčší percentuálny výpadok bude mať mestská časť na dani za užívanie verejného
priestranstva a dane z príjmov fyzických osôb. Celkový výpadok na výnosoch z daní očakávame vo výške 1 941 799 eur,"
uvádza sa v informatívnom materiáli Starého Mesta. Konečnú zmenu rozpočtu mestskej časti schvália miestni poslanci na
júnovom zastupiteľstve. 
(sita) 
10:42 
Takmer štvrtina všetkých prípadov ochorenia Covid-19 bola na Slovensku identifikovaná v marginalizovaných rómskych
komunitách a domovoch sociálnych služieb. Vyplýva to z analýzy regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorá pracovala
s údajmi platnými k 20. máju tohto roka. Z celkového počtu 1 472 vtedy identifikovaných prípadov bolo totiž z
marginalizovaných rómskych komunít 179 a z domovov sociálnych služieb 171. Podiel týchto dvoch skupín na celkovom počte
tak predstavoval takmer 24 %. 
(sita) 
10:26 
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Nitrianska automobilka Jaguar Land Rover bude od pondelka 1. júna 2020 vyrábať modely Land Rover Defender a Discovery v
dvojzmennej prevádzke. „Jednotlivé tímy od 18. mája v jednozmennej prevádzke opätovne úspešne rozbehli výrobu v nových
podmienkach ochrany zdravia v súvislosti s preventívnymi opatreniami pred Covid–19. Pozorne sledujeme vývoj situácie
ohľadne pandémie a výrobu rozbiehame postupne, keďže približne dve tretiny showroomov zostávajú vo svete naďalej
zatvorené,“ uviedla manažérka fabriky pre firemné vzťahy Miroslava Remenárová. Automobilka dočasne pozastavila výrobu
ešte 20. marca. 
(sita) 
10:13 
Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi bude od 1. júna fungovať opäť v štandardnom čase, rozhodli členovia krízového štábu
mesta. Pracovníci úradu tak budú pre verejnosť k dispozícii v rovnakom čase ako pred vypuknutím pandémie nového
koronavírusu. 
(tasr) 
09:59 
Slovenskí pekári žiadajú od predstaviteľov vlády, aby z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné
prevádzky, neboli vypustení výrobcovia. „Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu
takmer 12-tisíc zamestnancov. Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas
nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania
zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . 
(sita) 
09:40 
Už desiaty deň je Slovensko bez obete. Stále evidujeme 28 úmrtí na ochorenie Covid-19. 
09:36 
Zvýšil sa počet vyliečených pacientov. Pribudlo 15 zdravých Slovákov, spolu ich je teda 1322. 
09:35 
Vykonaných bolo 1464 testov na koronavírus. 
09:35 
V pondelok pribudli dva nové prípady nákazy, spolu je pozitívnych 1513 Slovákov. 
09:19 
Klienti cestovných kancelárií nemusia pre pobyty zrušené v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sami cestovné kancelárie
a cestovné agentúry kontaktovať. Tie budú postupne svojich zákazníkov oslovovať a navrhnú im zmenu zmluvy o zájazde,
alebo im zašlú oznámenie o náhradnom zájazde. Po doručení takéhoto návrhu však musí klient, ktorý s tým nesúhlasí, návrh
do 14 dní písomne odmietnuť a uviesť aj dôvod odmietnutia, informovala Jana Varinská, generálna sekretárka Slovenskej
asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr. 
(tasr) 
08:31 
Minister zahraničia Korčok rokoval s Českom o otváraní hraníc. Česko má záujem otvárať hranice 15. júna, Slovensko ešte
čaká na vývoj pandemickej situácie. 
08:11 
Priemerný plat ponúkaný v pracovných inzerátoch počas pandémie stúpol. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.sk. "Dôvodom
môže byť vyšší podiel inzerátov, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, či zvýšený výskyt ponúk na špecialistov," uvádza
spoločnosť Profesia. Tohtoročná mzda v pracovných inzerátoch pred koronakrízou predstavovala 1 135 eur v hrubom. V
období od 9. marca do 17. mája zaznamenala Profesia priemernú mzdu v inzerátoch vo výške 1 232 eur v hrubom, teda takmer
o 100 eur viac ako na začiatku roka. 
(sita) 
07:59 
Letné kúpalisko v Považskej Bystrici počas tohto leta neotvoria. Po uvoľnení opatrení dostali v meste zelenú vonkajšie
športoviská, vnútorné športoviská môžu využívať iba športové kluby. „Vonkajšie športoviská budú otvorené už pre všetky druhy
športov, naďalej však bez šatní a obecenstva. Keďže od 1. júna sa otvárajú aj školské zariadenia, chceme sprístupniť pre
záujemcov aj ich športové areály,“ uviedol primátor mesta Karol Janas. 
(tasr) 
07:48 
Z nákazy sa vyliečilo už 1307 pacientov. Slovákov s koronavírusom je momentálne už len 204. 
07:36 
Slovensko má do pondelka 25. mája 1511 pozitívnych prípadov koronavírusu. Ochoreniu podľahlo už 28 ľudí. 
07:35 
Premiér Igor Matovič v pondelok priznal, že na najbližšom rokovaní vlády bude predložená analýza. Tá rozhodne o tom, či sa na
Slovensku zruší núdzový stav. 
07:35 
Dobré ráno! Vítame vás pri online prenose.
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1.22. Pekári chcú byť súčasťou debát o otvorení predajní v nedeľu URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: zivotpo.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 42 , Dosah: 42 , AVE: 71,15
€ , Zem: Slovensko , GRP: 0,00
Bratislava 26. mája (TASR) - Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to
Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ). 

Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto
žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. 
"Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12.000 zamestnancov. Drvivá väčšina
z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme
nemali byť vynechaní z debát týkajúcich sa problematiky otvorenia či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie nového koronavírusu," povedala Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  SZPCC , ktorý zastrešuje dve tretiny
všetkých výrobcov pečiva na našom trhu. 
Z hľadiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24 hodín od
upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia
pracovať počas soboty aj nedele. 
"Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 %. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne. Práve preto
žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok,"
podčiarkla Lopúchová . 
Zároveň dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. "Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie
nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto
alternatívu považujú za neakceptovateľnú," zdôraznila. 
Upozornila, že z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na
pracovníkov museli niektoré z nich reagovať. Až 55 % z opýtaných uviedlo, že boli donútení upraviť chod výroby. Časť z nich
obmedzila, respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí, niektorí
si na výrobu najali brigádnikov, ale časť z nich aj musela zastaviť výrobu na nedeľnú dodávku. 
"Ukončenie výroby počas sobôt, keď sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s
predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku ani spotrebiteľ," uzavrela
Lopúchová .
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Späť

1.23. Koronavírus na Slovensku: Podnikatelia tvrdo skritizovali opatrenia vlády, chyby vidí aj prezidentka URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: cas.sk , Autor: Novy Cas , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 26.05.2020 21:18 , Reální užívatelia: 57 999 ,
Dosah: 57 999 , Rubrika: Domáce správy , AVE: 1 517,38 € , Zem: Slovensko , GRP: 1,26
Všetky aktuálne informácie o vývoji pandémie koronavírusu na Slovensku vám prinášame online. 

Fotogaléria 
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fotiek v galérii 
Slovensko už tretí mesiac bojuje s pandémiou koronavírusu. Do utorka 26. mája bolo zaznamenaných 1513 pozitívnych
prípadov, pričom 28 ľudí ochoreniu podľahlo. Viac aktuálnych informácií vám prinášame online. 
Matovič tvrdo kritizuje blokádu dopravy, ale... Pán premiér, na toto ste už zabudli?! 
Prvá pomoc počas koronakrízy: Žiadateľom už štát vyplatil 96 miliónov eur 
Skvelá správa o cestovaní do Česka! Matovič s Babišom vyjednali dohodu 
ONLINE: 
Koronavírus na Slovensku - 79. deň 
20:58 
Zníženie paušálnych odmien poslancov mestského zastupiteľstva o 50 percent je jedno z aktuálnych opatrení, ktorými sa chce
samospráva Rimavskej Soboty vyrovnať s výpadkami príjmov v dôsledku koronakrízy. Zníženie odmien si poslanci odhlasovali
na svojom utorkovom zasadnutí. 
,,Vzhľadom na to, že rozpočet a príjmy mesta sú veľmi napäté a neustále sa ich predpoklad znižuje, musíme pristupovať k
úsporným opatreniam. Tak, ako pristupujú k úsporným opatreniam aj na strane mestského úradu, sme presvedčení, že i našou
morálnou povinnosťou je takýmto spôsobom k tomu prispieť," zdôvodnil poslanec Roman Vaľo. 
(tasr) 
20:47 
,,Možno zlyhali niektorí kompetentní," povedala Čaputová na margo situácie na hraniciach, kde sa búrili repatrianti a dožadovali
sa eKarantény, keď ešte nebola dostupná. 
20:43 
Čaputová hovorí, že o pomoc od štátu v čase koronakrízy žiadala len sedmina podnikateľov, pretože mnohým sa to neoplatilo
alebo šlo o príliš veľkú administratívnu záťaž. 
20:40 
Prezidentka víta, že vláda uvoľňovanie opatrení riadi na základe odporúčaní odborníkov. Aktuálne tempo uvoľňovania opatrení
rešpektuje. Je jej jasné, že pri takýchto veľkých rozhodnotiach dochádza aj k chybám. 
20:35 
Prezidentka dostala otázku, aby porovnala nasadenie vlád Petra Pellegriniho a Igora Matoviča. Podľa Čaputovej obe zvládli
situáciu ohľadom epidémie dobre. ,,Vláda Igora Matoviča má ťažšiu úlohu, musí čeliť aj následkom," zhodnotila. 
20:29 
V Mimoriadnej relácii na televízii Markíza je dnes večer hosťkou prezidentka Zuzana Čaputová. ,,Bála som sa o deti ako každá
mama," priznala pocity po vypuknutí pandémie. S rodičmi kontakt obmedzila, aby ich ochránila. 
20:29 
Do základných škôl v Trnave po obnovenom vyučovaní od 1. júna prihlásili rodičia 1 838 detí, do materských 1 116 detí.
Základné školy dokážu za podmienok určených ministerstvom školstva prijať všetky prihlásené deti, v prípade materských je
záujem vyšší ako priestorové a personálne kapacity, informovala Veronika Majtánová z Mestského úradu v Trnave. 
Školy a škôlky budú rodičov o prijatí alebo neprijatí ich dieťaťa informovať. Podľa usmernenia ministerstva školstva by prednosť
pri prijímaní mali mať deti tých rodičov, ktorí pracovali alebo pracujú v tzv. prvej línii v boji proti koronavírusu, ako sú
zdravotníci, hasiči, policajti, ale aj pedagogickí pracovníci. 
(sita) 
20:20 
Letné terasy na verejných priestranstvách v Nitre si môžu ich prevádzkovatelia zriadiť v tomto roku zadarmo. Podmienkou je,
aby ich konštrukciu a výzor vopred odsúhlasil útvar hlavného architekta mesta. Tento postup dnes chválilo mestské
zastupiteľstvo. 
(sita) 
20:03 
Pandémia nového koronavírusu ešte umocnila slabé miesta finančného sektora eurozóny a zvýšila tak riziko ďalších kríz.
Uviedla to v utorok v najnovšej správe o finančnej stabilite Európska centrálna banka (ECB), ktorá poukázala na rastúci dlh
štátov a zvyšujúce sa problémy bánk. Vlády eurozóny, ktorej ekonomika môže tento rok zaznamenať pokles až o desatinu,
urobili určité kroky na limitovanie škôd, ECB však upozorňuje, že dôsledky pandémie bude eurozóna cítiť omnoho dlhšie. 
(tasr) 
19:41 
Vysokoškoláčky sa pandémie obávajú viac a sú disciplinovanejšie pri dodržiavaní opatrení ako ich spolužiaci mužského
pohlavia. Vyplýva to z prvých výsledkov štúdie medzinárodného konzorcia, ktorý skúmal dopad koronakrízy na život, štúdium a
mentálne zdravie vysokoškolákov. K výskumným tímom z 25 krajín sveta patrí aj vedecký tím Katedry pedagogickej psychológie
a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zapojilo sa 837 jej študentov. 
(sita) 
19:24 
Až 58 percent respondentov z Európskej únie v prieskume uviedlo, že od vypuknutia pandémie čelili finančným ťažkostiam. K
hlavným problémom patrí strata príjmu (30 %), nezamestnanosť alebo čiastočná nezamestnanosť (23 %), využívanie osobných
úspor skôr, ako sa plánovalo (21 %), ťažkosti so splácaním nájomného alebo bankových pôžičiek (14 %), ako aj problémy so
zakúpením kvalitných jedál (9 %). 
Každý desiaty respondent priznal, že musel požiadať o finančnú pomoc rodinu alebo priateľov a tri percentá opýtaných hovorili
o možnom bankrote. Najčastejšie finančné problémy uvádzali ľudia v Maďarsku, Bulharsku, Grécku, Taliansku a Španielsku,
zatiaľ čo respondenti v Dánsku, Holandsku, Švédsku, Fínsku a Rakúsku mali najmenšie finančné problémy spôsobené
koronakrízou. 
(tasr) 
19:07 
Pri obci Vlčkovce sa dnes konal prvý deň samozberu jahôd, ľudia nezabudli na rúška. 
foto: TASR 
18:41 
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) posilní od pondelka (1. 6.) ranné a popoludňajšie školské spoje na prímestských
linkách. Nepôjde však o úplný návrat do bežného režimu, cestujúcim odporúča sledovať cestovné poriadky. 
,,Výraznejší nárast počtu cestujúcich so znovuotvorením základných a materských škôl neočakávame, chceme však vyjsť v
ústrety rodičom, aby nemali so zabezpečením školskej dochádzky svojich detí problémy," doplnil riaditeľ odboru verejnej
dopravy Úradu BBSK Miroslav Vyka s tým, že väčšina samosprávnych krajov postupuje podobne. 
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(tasr) 
18:19 
Pri znovuotvorení pracovísk je na ochranu pred novým koronavírusom dôležité, aby si zamestnanci i klienti umývali ruky,
používali dezinfekciu a nosili ochranné rúška. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk, pravidelnú
dezinfekciu podlahy a dotykových plôch, ako stolov, kľučiek či klávesníc. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva SR.
Čítajte viac. 
(tasr) 
18:00 
Od stredy 27. 5. od 00.00 h sa pri cestách osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku do Maďarska, Poľska,
Česka, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka či Švajčiarska pri návrate na územie Slovenska nebude požadovať
negatívny test na ochorenie COVID-19 ani karanténa, pokiaľ pobyt v týchto krajinách nepresiahne 48 hodín. Dodržanie 48-
hodinovej lehoty sú tieto osoby povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole. 
(tasr) 
17:42 
Zatvorenie obchodov počas nedieľ by malo byť na dobrovoľnej báze. Každý zamestnanec by mal mať právo vyjadriť sa, či chce
pracovať posledný deň v týždni alebo nie. Presvedčená je o tom Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM).
Maloobchodníci sa nebránia diskusii o zatvorení obchodov počas nedieľ, ale nerozumejú, prečo v týchto kritických časoch by
sa mala ekonomika ešte viac spomaliť. ,,V aktuálnej situácii si obchodníci vážia každý jeden deň, kedy môžu dobiehať straty,
ktoré im vznikli núteným zatvorením takmer na dva mesiace," uviedol zástupca ISKM Daniel Krakovský. Viac TU. 
(tasr) 
17:26 
Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili v pondelok na online zasadnutí prvú úpravu rozpočtu
na rok 2020, ktorá reflektuje očakávaný pokles daňových príjmov v objeme 6,3 milióna eur. ,,Pandémia koronavírusu bude mať
negatívny dosah nielen na daňové, ale i nedaňové príjmy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Hospodárenie
negatívne ovplyvní aj výpadok príjmov z cestovného v prímestskej autobusovej doprave," informovala hovorkyňa ŽSK Martina
Remencová. ŽSK podľa nej z dôvodu očakávaného výpadku daňových i nedaňových príjmov presunie do budúceho roka
niektoré investičné akcie, ktoré plánovala financovať z vlastných zdrojov. 
(tasr) 
17:07 
Predsedovia Združenia samosprávnych krajov SK8 informovali ministerku kultúry Natáliu Milanovú o výpadkoch príjmov
kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti jednotlivých žúp. Podľa Inštitútu kultúrnej politiky ide za marec a apríl o sumu spolu viac ako
1,65 milióna eur. Milanová vyzvala na stretnutí zástupcov žúp, aby zachovali aspoň časť vyčlenených prostriedkov na kultúru.
„Kultúra sa ocitla vo veľmi neľahkej situácii. Chcem vás preto povzbudiť a vyzvať k tomu, aby ste v čo najvyššej možnej miere
prispeli k ochrane kultúry vo svojich krajoch a zachovali čo najviac dotácií pre túto oblasť,“ uviedla Milanová. 
(sita) 
16:45 
Súčasná situácia v slovenskom sektore vína je veľmi komplikovaná, kritická a napätá. Uviedla to výkonná riaditeľka Zväzu
vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslava Kaňuchová Pátková. V EÚ je obrovský prebytok vína. "Oficiálne čísla
hovoria o 10 miliónoch hektolitrov (hl), teda 1 miliarde litrov vína. Naše neoficiálne čísla hovoria, že prebytok v EÚ je minimálne
20 miliónov hl vína. Prebytok vznikol tým, že sa zavrel HoReCa (hotely-reštaurácie-kaviarne, pozn. TASR ) segment," povedala.
Čítajte celý článok. 
(tasr) 
16:22 
Mesto Žilina darovalo v utorok žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) 10.000 jednorazových hygienických rúšok.
Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho ide o jednu tretinu bezplatného daru, ktorý mesto dostalo od čínskeho partnerského
mesta Čchang-čchun. 
,,Partnerské mesto nám poslalo 30.000 rúšok. Automaticky sme si povedali, že nezostanú v úrade, ale poskytneme ich žilinskej
nemocnici. Zvyšné rúška rozdelíme do sociálnych zariadení v Žiline. Nielen mestských, ale vybrali sme aj tie, s ktorými mesto
spolupracuje. Niektoré rúška idú do škôl, keďže sa otvárajú a tiež potrebujú rezervu pre mimoriadne situácie. A malú rezervu si
necháme v úrade, aby sme vedeli pomôcť, keby sa situácia komplikovala," povedal Fiabáne. 
(tasr) 
16:00 
Na Slovensku dnes k 15. hodine evidujeme takmer 2000 používateľov aplikácie eKaranténa, ktorí prekročili hranice alebo boli
prepustení do domácej karantény. Aktuálne je už 1613 ľudí doma. Informovalo o tom ministerstvo vnútra. 
15:30 
Hasičom praskli nervy. Na sociálnej sieti zverejnili fotky neporiadku, ktorý po sebe nechávajú repatrianti v krízových stanoch na
hraniciach. ,,Hasiči sa nepretržite snažia repatriantom zabezpečovať vhodné podmienky, no tí sa im mnohokrát odvďačia takto.
Zahodiť smeti je pritom také jednoduché," odkazujú. Viac fotiek v článku. 
15:09 
Premiér Igor Matovič oznámil, že bez nutnosti karantény či testov bude možné na 48 hodín vycestovať aj do Maďarska. ,,Pozval
som na obed môjho maďarského barátom Józsefa Berényiho a popri tom mi prišla radostná správa z Maďarska. Po tom, ako
som včera oslovil Viktora Orbána (maďarský premiér, pozn. red.), nám definitívne potvrdili aj z ministerstva zahraničných vecí,
že od zajtra Maďarsko umožní pre občanov Slovenska a ľudí, ktorí majú na Slovensku pobyt, vstup na územie Maďarska do 48
hodín bez testu a karantény. To isté platí, samozrejme, aj naopak," informoval na Facebooku a pobavil fotografiou. 
14:50 
Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok telefonovala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym, hovorili spolu o
situácii okolo pandémie ochorenia COVID-19. Čaputová poukázala na to, že keď pred rokom obaja nastupovali do úradu, ani
jeden neočakával dramatický vývoj situácie. "Situácia na Ukrajine v súvislosti s pandémiou nie je jednoduchá a som hrdá na to,
že Slovensko v týchto dňoch podalo Ukrajine pomocnú ruku vrátane poskytnutia ochranných prostriedkov, dezinfekcie či
sanitiek. S Ukrajinou rokujeme aj o poskytnutí ventilačných prístrojov či testov na COVID-19," uviedla Čaputová. 
(tasr) 
13:55 
Niektoré obce prišli pre pandémiu o polovicu svojich príjmov. Uviedla to starostka Povrazníka Ivona Patrášová, podľa ktorej je
situácia v obciach „viac ako alarmujúca“. Ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák
reaguje, že nastal čas, aby štát začal finančne podporovať aj koronakrízou zasiahnuté obce. 
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(sita) 
13:37 
Počas koronakrízy dvojnásobne stúpli podozrivé transakcie pri nakupovaní v e-shopoch. Vyplýva to z analýzy spoločnosti
Home Credit (HC). Počas pandémie podľa HC stúpol nákup tovaru v e-shopoch, s tým však aj počet podvodov v online
priestore. Podozrivých transakcií bolo v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška až dvojnásobne viac. 
(tasr) 
12:33 
Slováci spotrebujú na obyvateľa 0,6 kilogramu bryndze ročne. Bryndza svojím priaznivým vplyvom na imunitný systém môže
podľa agrorezortu zohrávať dôležitú úlohu aj pri prevencii v boji proti stále aktuálnej hrozbe pandémie koronavírusu.
Ministerstvo  pôdohospodárstva  a  rozvoja  vidieka  SR  (MPRV) preto odporúča zvýšiť konzumáciu tejto potraviny. „Jej
konzumáciou môžete ochrániť seba a svojich blízkych," informoval Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.
(sita) 
12:11 
O začatí prevádzky vnútroštátnych výletných a vyhliadkových plavieb informovali zatiaľ tri spoločnosti. Útvaru vedúceho
hygienika na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) to oznámili firmy Hot chilli lode, s. r. o., Bratislava, Orava-Prístav MP, s.
r. o., Námestovo (obe uviedli začiatok plavebnej prevádzky od 16. mája) a Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná
doprava, a. s., Bratislava (od 30. mája). Pre agentúru SITA to potvrdilo ministerstvo dopravy a výstavby s tým, že na Slovensku
je aktívnych 64 z vydaných 97 licencií na vykonávanie verejnej vodnej dopravy. Ústredný krízový štáb SR povolil plavbu zatiaľ
vnútroštátnych výletných a vyhliadkových lodí aj s pasažiermi (avšak nie kajutových), vrátane malých plavidiel, od 15. mája pri
dodržaní hygienických podmienok. 
(sita) 
11:45 
Bratislavské Staré Mesto odpustí gastronomickým prevádzkam a kaviarňam 50 percent z dane za užívanie verejného
priestranstva pre terasy na pozemkoch mestskej časti v centre hlavného mesta. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci
schválením všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Nariadenie nadobudne účinnosť v stredu (27. 5.). Kaviarnici však úľavu
považujú za neúnosnú a upozorňujú, že v centre mesta môžu zaniknúť tri štvrtiny takýchto prevádzok. 
(tasr) 
11:34 
Viac ako polovica živnostníkov, malých a stredných firiem hodnotí pomoc štátu počas aktuálnej koronakrízy za nedostatočnú.
Ako ďalej vyplýva z prieskumu od organizácií zastupujúcich uvedených podnikateľov, najkritickejšie vnímajú prijaté opatrenia
podniky z odvetvia stravovania (76,1%), ubytovania (69,2 %) a umenia, zábavy a rekreácie (63,9%), kam patria napríklad
športové činnosti či realizácia eventov. Naopak, najpozitívnejšie spoločnosti v stavebníctve. 
„Podnikatelia žiadali rýchlu a jednoduchú pomoc, žiaľ, aj výsledky nášho najnovšieho prieskumu potvrdzujú opak a mnohé firmy
sa o prijaté opatrenia ani neuchádzajú,“ konštatuje prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík. Štatistiky o miere
využívania záchranných opatrení sú podľa viceprezidenta Slovenského živnostenského zväzu Jána Pálenčára alarmujúco
nízke. 
(sita) 
11:01 
Bratislavské Staré Mesto očakáva výpadky príjmov vo výške približne 2 milióny eur. Na dnešnom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva o tom informovala starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová. "Rozpočet mestskej časti Staré Mesto má
najvýznamnejšie príjmy z prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľnosti a z miestnej dane za užívanie
verejného priestranstva. Z týchto daní najväčší percentuálny výpadok bude mať mestská časť na dani za užívanie verejného
priestranstva a dane z príjmov fyzických osôb. Celkový výpadok na výnosoch z daní očakávame vo výške 1 941 799 eur,"
uvádza sa v informatívnom materiáli Starého Mesta. Konečnú zmenu rozpočtu mestskej časti schvália miestni poslanci na
júnovom zastupiteľstve. 
(sita) 
10:42 
Takmer štvrtina všetkých prípadov ochorenia Covid-19 bola na Slovensku identifikovaná v marginalizovaných rómskych
komunitách a domovoch sociálnych služieb. Vyplýva to z analýzy regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorá pracovala
s údajmi platnými k 20. máju tohto roka. Z celkového počtu 1 472 vtedy identifikovaných prípadov bolo totiž z
marginalizovaných rómskych komunít 179 a z domovov sociálnych služieb 171. Podiel týchto dvoch skupín na celkovom počte
tak predstavoval takmer 24 %. 
(sita) 
10:26 
Nitrianska automobilka Jaguar Land Rover bude od pondelka 1. júna 2020 vyrábať modely Land Rover Defender a Discovery v
dvojzmennej prevádzke. „Jednotlivé tímy od 18. mája v jednozmennej prevádzke opätovne úspešne rozbehli výrobu v nových
podmienkach ochrany zdravia v súvislosti s preventívnymi opatreniami pred Covid–19. Pozorne sledujeme vývoj situácie
ohľadne pandémie a výrobu rozbiehame postupne, keďže približne dve tretiny showroomov zostávajú vo svete naďalej
zatvorené,“ uviedla manažérka fabriky pre firemné vzťahy Miroslava Remenárová. Automobilka dočasne pozastavila výrobu
ešte 20. marca. 
(sita) 
10:13 
Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi bude od 1. júna fungovať opäť v štandardnom čase, rozhodli členovia krízového štábu
mesta. Pracovníci úradu tak budú pre verejnosť k dispozícii v rovnakom čase ako pred vypuknutím pandémie nového
koronavírusu. 
(tasr) 
09:59 
Slovenskí pekári žiadajú od predstaviteľov vlády, aby z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné
prevádzky, neboli vypustení výrobcovia. „Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu
takmer 12-tisíc zamestnancov. Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas
nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania
zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . 
(sita) 
09:40 
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Už desiaty deň je Slovensko bez obete. Stále evidujeme 28 úmrtí na ochorenie Covid-19. 
09:36 
Zvýšil sa počet vyliečených pacientov. Pribudlo 15 zdravých Slovákov, spolu ich je teda 1322. 
09:35 
Vykonaných bolo 1464 testov na koronavírus. 
09:35 
V pondelok pribudli dva nové prípady nákazy, spolu je pozitívnych 1513 Slovákov. 
09:19 
Klienti cestovných kancelárií nemusia pre pobyty zrušené v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sami cestovné kancelárie
a cestovné agentúry kontaktovať. Tie budú postupne svojich zákazníkov oslovovať a navrhnú im zmenu zmluvy o zájazde,
alebo im zašlú oznámenie o náhradnom zájazde. Po doručení takéhoto návrhu však musí klient, ktorý s tým nesúhlasí, návrh
do 14 dní písomne odmietnuť a uviesť aj dôvod odmietnutia, informovala Jana Varinská, generálna sekretárka Slovenskej
asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr. 
(tasr) 
08:31 
Minister zahraničia Korčok rokoval s Českom o otváraní hraníc. Česko má záujem otvárať hranice 15. júna, Slovensko ešte
čaká na vývoj pandemickej situácie. 
08:11 
Priemerný plat ponúkaný v pracovných inzerátoch počas pandémie stúpol. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.sk. "Dôvodom
môže byť vyšší podiel inzerátov, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, či zvýšený výskyt ponúk na špecialistov," uvádza
spoločnosť Profesia. Tohtoročná mzda v pracovných inzerátoch pred koronakrízou predstavovala 1 135 eur v hrubom. V
období od 9. marca do 17. mája zaznamenala Profesia priemernú mzdu v inzerátoch vo výške 1 232 eur v hrubom, teda takmer
o 100 eur viac ako na začiatku roka. 
(sita) 
07:59 
Letné kúpalisko v Považskej Bystrici počas tohto leta neotvoria. Po uvoľnení opatrení dostali v meste zelenú vonkajšie
športoviská, vnútorné športoviská môžu využívať iba športové kluby. „Vonkajšie športoviská budú otvorené už pre všetky druhy
športov, naďalej však bez šatní a obecenstva. Keďže od 1. júna sa otvárajú aj školské zariadenia, chceme sprístupniť pre
záujemcov aj ich športové areály,“ uviedol primátor mesta Karol Janas. 
(tasr) 
07:48 
Z nákazy sa vyliečilo už 1307 pacientov. Slovákov s koronavírusom je momentálne už len 204. 
07:36 
Slovensko má do pondelka 25. mája 1511 pozitívnych prípadov koronavírusu. Ochoreniu podľahlo už 28 ľudí. 
07:35 
Premiér Igor Matovič v pondelok priznal, že na najbližšom rokovaní vlády bude predložená analýza. Tá rozhodne o tom, či sa na
Slovensku zruší núdzový stav. 
07:35 
Dobré ráno! Vítame vás pri online prenose.
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1.24. Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele URL
WEB , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: retailmagazin.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Reální užívatelia: 56 , Dosah: 56 ,
AVE: 113,79 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,00
Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto
žiadajú napríklad slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. 

„Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12-tisíc zamestnancov. Drvivá väčšina
z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme
nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie
koronavírusu,“ tvrdí Tatiana  Lopúchová , predsedkyňa Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov . Zväz
pritom zastrešuje dve tretiny všetkých výrobcov pečiva na našom trhu. 
Z hľadiska aktuálne platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24
hodín od upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci
musia pracovať počas soboty i nedele. 
„Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 percent. Aktuálne
náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne. Práve preto
žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok,“
uvádza T . Lopúchová . Dodáva, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. „Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by
otvorenie nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári
túto alternatívu považujú za neakceptovateľnú.“ 
Z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na pracovníkov museli
niektoré z nich reagovať. Až 55 percent z opýtaných uviedlo, že bolo donútených upraviť chod výroby. Časť z nich obmedzila,
respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorí dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí, niektorí si na
výrobu najali brigádnikov, no bohužiaľ časť z nich musela aj zastavila výrobu na nedeľnú dodávku. 
„Ukončenie výroby počas sobôt, kedy sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s
predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku, ani spotrebiteľ,“ uzavrela T .
Lopúchová . 
Zdroj: Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov
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1.25. SZPCC : Pekári žiadajú vládu,aby boli súčasťou debát o otvorení predajní v nedelu
AGENTÚRA , Dátum: 26.05.2020 , Zdroj: Tasr , Printové zdroje: 400 , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 07:33 , Rubrika: pdh , Zem:
Slovensko
Bratislava 26. mája (TASR) - Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Uviedol to
Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ). 
Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené 
maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od
predstavitelov vlády. "Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12.000
zamestnancov. Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nediel. Preto
zastávame názor, že by sme nemali byť vynechaní z debát týkajúcich sa problematiky otvorenia či ponechania zatvorených
prevádzok aj po odznení pandémie nového koronavírusu," povedala Tatiana  Lopúchová , predsedníčka  SZPCC , ktorý
zastrešuje dve tretiny všetkých výrobcov pečiva na našom trhu. 
Z hladiska platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24 hodín od
upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia
pracovať počas soboty aj nedele. 
"Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 %. Aktuálne
náklady na ludí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli
do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do 
odbytových cien len čiastočne. Práve preto žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj
výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok," podčiarkla Lopúchová . 
Zároveň dodala, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná. "Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie
nedelných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto
alternatívu považujú za neakceptovatelnú," zdôraznila. 
Upozornila, že z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhladom na vysoký nárast nákladov na
pracovníkov museli niektoré z nich reagovať. Až 55 % z opýtaných uviedlo, že boli donútení upraviť chod výroby. Časť z nich
obmedzila, respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ludí, niektorí
si na výrobu najali 
brigádnikov, ale časť z nich aj musela zastaviť výrobu na nedelnú dodávku. 
"Ukončenie výroby počas sobôt, keď sa vyrába sortiment na nedelu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie
prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s
predstavitelmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku ani spotrebitel," uzavrela
Lopúchová . 

jal mac

1.26. Bilióny eur putujú na záchranu EÚ. Štáty sa ale na finančnom balíku nevedia dohodnúť URL
WEB , Dátum: 27.05.2020 , Zdroj: noviny.sk , Autor: Richard Juriš , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 27.05.2020 13:54 , Reální užívatelia:
23 863 , Dosah: 23 863 , AVE: 331,93 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,52
EÚ/SLOVENSKO / Neuveriteľné dva bilióny eur majú natiecť do európskych ekonomík na záchranu po koronakríze. Takáto
extrémna suma tu ešte nebola. Finančný mega balík je súčasťou budúceho 7 ročného rozpočtu únie. Dohodnúť sa na ňom, ale
nie je jednoduché. 

Členské štáty sa rozdeľujú najmä v tom, či má únia peniaze postihnutým krajinám požičať, alebo dať v podobe grantov. Brusel
si chce stovky miliárd eur požičať na finančných trhoch a ručiť za ne rozpočtovými príjmami. Takýto plán podporili Nemci, či
Francúzi. Mal by mať výšku 500 miliárd eur. Za sú aj Španieli, či Taliani, ktorí sú najviac postihnutí koronavírusom a problémy
mali aj bez toho. 
Na druhej strane sú krajiny takzvanej šetrnej štvorky - naši susedia Rakúšania, Holanďania, Dáni a Švédi. Teda rozpočtovo
zodpovedné krajiny. Toto kvatro sa totiž obáva, že sa takto zadlžia všetci spoločne, a teda zodpovední, aj tí druhí v jednom
balíku. Navrhujú preto, aby únia najviac postihnutým štátom pomáhala výhodnými pôžičkami. 
Najďalej ide europarlament, ktorý si vie predstaviť rozpočet vo výške až dvoch biliónov eur. Europoslanci požadujú viac od
členských štátov, ako krajiny samotné chcú dať. Podľa europarlamentu sa na to môžu použiť aj peniaze z predaja emisných
kvót, dane z finančných transakcií, digitálne dane, či poplatky za likvidáciu nerecyklovaných plastov. To sa ale nepáči ďalším
štátom. 
Reklama 
Riešenie sa však aj napriek tomu musí nájsť. Európsku úniu totiž čaká najväčšia hospodárska kríza v jej histórii. Pôjde tak
zároveň aj o skúšku celej Európy. "Z tejto krízy sa môžeme dostať len európskou spoluprácou, preto je spoločné financovanie
kľúčové," 
zhodnotil Ivan Štefanec, Európska ľudová strana. 
Počet ľudí pozitívnych na toto ochorenie tak stúpol na 1 515. Laboratóriá urobili v pondelok 2 839 testov, celkovo otestovali už
vyše 163- tisíc vzoriek. Oba prípady sú už tretí deň za sebou v karanténnych centrách. Nové prípady sú z okresu Sobrance a
Tvrdošín. 
Chorobe desiaty deň nepodľahla žiadna ďalšia osoba, Slovensko tak stále eviduje 28 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na
Covid-19. 
Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 5 osôb, uzdravilo sa spolu už 1 327 ľudí. Počet hospitalizovaných pacientov je 59. 

Na podporu výskumu či vývoja súvisiacich s ochorením Covid-19 vyčlení Slovensko osem miliónov eur. 
Vyplýva to z návrhu programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov,
ktorý dnes schválil vládny kabinet. Projekty by mali trvať maximálne 18 mesiacov a ich podpora je naplánovaná na roky 2020 a
2021. Na každý rok sa vyčlenia štyri milióny eur, pričom jeden projekt môže získať 400-tisíc eur. Materiál prešiel skráteným
medzirezortným pripomienkovým konaním od 30. apríla do 7. mája. 
Aktuálne z hraničného priechodu Berg. 
Minister Ivan Korčok zahraničia o rokovaniach s krajinami na margo prekročenia hraníc počas pandémie koronavírusu. 

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 60 / 86

https://www.noviny.sk/slovensko/532679-biliony-eur-putuju-na-zachranu-eu-staty-sa-ale-na-financnom-baliku-nevedia-dohodnut
http://www.newtonmedia.eu/


Cez hraničný priechod Šahy len v ranných hodinách prešlo 1000 občanov do Maďarska. Minister ale apeľuje na občanov: "Je
potrebné mať pri sebe formulár, ktorý opečiatkujú policajti, a tak sa kontroluje či je dodržaná 48 hodinová lehota." 

Prvý deň otvorenia hraníc s Českom a Maďarskom. Do ostatných "susedných" krajín by sme mohli vstúpiť 15. júna 

Bratislavský Ružinov sa stal v marci ohniskom nákazy koronavírusom. Pozitívne boli testované práve učiteľky jednej z
materských škôl. Mestská časť sa preto dohodla so spoločnosťou Alpha Medical, že otestuje všetkých jej učiteľov aj
nepedagogických pracovníkov pred júnovým reštartom vyučovania. Pôjde o približne 850 testov, ktoré pre Ružinov spraví sieť
laboratórií Alpha Medical. 
Aplikácia eKaranténe aj naďalej funguje len na smartfónoch s OS Android. Do domácej karantény sa môžete presunúť, zatiaľ,
len cez tieto hraničné priechody: 
Rakúsko 
Česká republika 
Maďarsko 
Poľsko 
Ukrajina 
Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku má pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
ktorú v polovičke mája schválil parlament. Materiál hovorí, že zahraniční lekári budú môcť pomôcť slovenskému zdravotníctvu
počas krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu. "Vítame túto možnosť, napriek tomu máme voči novele viaceré zásadné
pripomienky," 
konštatuje predseda Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku Manuchekhr Burkhanov. 
V prvom rade je podľa neho problém, že sa zapojiť do boja proti COVID-19 budú môcť len lekári, ktorí už majú uznaný svoj
diplom. 
"Na Slovensku je dnes množstvo lekárov z tretích krajín, ktorí ešte len čakajú na schválenie svojho vzdelania. Aj oni by však
mohli pomôcť v boji proti tomuto nebezpečnému vírusu, alebo keď bude potrebovať zdravotníctvo pomoc v iných prípadoch,"
hovorí Manuchekhr Burkhanov. (sita) 
Čo vstúpi do platnosti od 27. mája: 

V Brazílii evidujú ďalších 16.324 prípadov nákazy koronavírusom. Za posledných 24 hodín zomrelo viac ako 1000 ľudí. (čtk) 
Na Slovensku je dnes k 15:00 zaevidovaných takmer 2 000 používateľov aplikácie eKaranténa, ktorí prekročili hranice alebo
boli prepustení do domácej karantény. Aktuálne je 1 613 ľudí doma. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra SR Petar
Lazarov. 
Občania alebo ľudia s trvalým pobytom na Slovensku budú môcť prekročiť hranice Maďarska bez platného testu na
koronavírus alebo nutnosti absolvovania povinnej karantény. Ako aj v prípade Českej republiky, nesmie dĺžka pobytu na území
Maďarska presiahnuť 48 hodín. Nariadenie začne platiť od stredy 26. mája. 
Slovensko rokuje s Ukrajinou o poskytnutí ventilačných prístrojov či testov na boj s pandémiou. Informovala o tom prezidenta
Zuzana Čaputová: 
Britská lieková agentúra schválila použitie experimentálneho lieku remdesivir na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. 
Niektoré obce prišli pre pandémiu o polovicu svojich príjmov. Pre agentúru SITA to uviedla starostka Povrazníka Ivona
Patrášová, podľa ktorej je situácia v obciach „ viac ako alarmujúca“. Ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák reaguje, že nastal čas, aby štát začal finančne podporovať aj koronakrízou zasiahnuté obce. 
Ľudí, ktorí využili možnosť ísť vďaka aplikácii do domácej karantény, pribúda. Aktuálne čísla zisťovala redaktorka TV JOJ Alena
Stračiaková: 

Podľa japonského premiéra Šinza Abeho je pred konaním OH a PH v Tokiu kľúčové, aby vedcom podarilo vyvinúť a uviesť do
používania účinnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Šéf japonskej vlády si myslí, že na organizáciu olympijských a
paralympijských hier v lete 2021 nebude stačiť, aby sa pandémiou koronavírusu úspešne vysporiadala iba hostiteľská krajina. 
Viac ako polovica živnostníkov, malých a stredných firiem hodnotí pomoc štátu počas aktuálnej koronakrízy za nedostatočnú.
Ako ďalej vyplýva z prieskumu od organizácií zastupujúcich uvedených podnikateľov, najkritickejšie vnímajú prijaté opatrenia
podniky z odvetvia stravovania (76,1%), ubytovania (69,2 %) a umenia, zábavy a rekreácie (63,9%), kam patria napríklad
športové činnosti či realizácia eventov. Naopak, najpozitívnejšie spoločnosti v stavebníctve. 
Do základných škôl v Trnave po obnovenom vyučovaní od 1. júna prihlásili rodičia 1 838 detí, do materských 1 116 detí. V
prípade materských škôl však vraj nedokážu do 1. júna zabezpečiť dostatočné priestorové či personálne kapacity. 
Takmer štvrtina všetkých prípadov ochorenia Covid-19 bola na Slovensku identifikovaná v marginalizovaných rómskych
komunitách a domovoch sociálnych služieb. Vyplýva to z analýzy regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorá pracovala
s údajmi platnými k 20. máju tohto roka. Z celkového počtu 1 472 vtedy identifikovaných prípadov bolo totiž z
marginalizovaných rómskych komunít 179 a z domovov sociálnych služieb 171. 
Rusko oznámilo 174 úmrtí na koronavírus, čo je rekordný denný nárast. Celkový počet úmrtí vzrástol na 3807. Celkový počet
prípadov prekročil 360 000. 
Krízové call centrum „Osamelý senior“, ktoré vzniklo v priestoroch Klientskeho centra mestského úradu v Banskej Bystrici ešte
15. marca, končí na konci mája po viac ako dvoch mesiacoch svoju činnosť. 
Slúžilo na zber podnetov, ktoré prichádzali od Banskobystričanov na pomoc starším a imobilným ľuďom. Ako informovala
hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková, zamestnanci odboru sociálnych vecí vybavili k pondelku 25. mája 1
792 telefonátov, 347 e-mailov, 492 hlasových správ a 123 požiadaviek vyriešili osobne. 
V guatemalskej textilnej továrni malo vyše 200 zamestnancov pozitívny test na koronavírus. V súčastnosti čakajú na výsledky
testov ďalších pracovníkov. 
Slovenskí pekári žiadajú od predstaviteľov vlády, aby z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné
prevádzky, neboli vypustení výrobcovia. "Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu
takmer 12-tisíc zamestnancov. Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas
nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania
zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . 
Najväčšie juhoamerické aerolinky Latam Airlines požiadali v USA o súdnu ochranu pred veriteľmi. Spoločnosť, ktorá čelí
prudkému prepadu dopytu po leteckej preprave, o tom informovala v utorok. Napriek plánovanej reštrukturalizácii chce
pokračovať v činnosti a vyplácať mzdy zamestnancom. 
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Nemecko chce k 15. júnu zrušiť varovanie pre turistov pred cestami do 31 európskych krajín, vrátane Česka. Podmienkou bude
priaznivá epidemiologická situácia. 
Taliansko sa potýka so záplavou miliónov použitých rúšok, respirátorov, gumových rukavíc, fliaš s dezinfekciou a ďalších
prostriedkov chrániacich proti nákaze koronavírusu. Obzvlášť citeľný je tento problém v Ríme, ktorého radnica sa rozhodla
dávať pokutu vo výške 500 eur tým, ktorí ochranné pomôcky odhodí na ulici. 
V Brazílii za posledný deň pribudlo 11 687 nakazených koronavírusom, menej ako o deň skôr. Denná bilancia úmrtí sa naopak
zvýšila, zomrelo 807 ľudí. 
Spúšťajú opäť mobilné odbery krvi 
Národná transfúzna služba spúšťa opäť mobilné odbery krvi po Slovensku. Postupné spúšťanie mobilných výjazdov bude však
aj naďalej za zvýšených hygienických a bezpečnostných podmienok. 

DSS v Pezinku stále prešetrujú 
Už 45 dní je v karanténe Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Pezinku. Koronavírus, ktorý v zariadení
prepukol, si vyžiadal celkovo 17 obetí z radov klientov. 
Možné pochybenia v zariadení začala preverovať v polovici apríla nielen polícia, ale aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. Zisťovali sme, aké sú výsledky. 

Odberné miesto v spádovej oblasti 
Aj nemocnica v Čadci už konečne spúšťa svoje odberné miesto pre testovanie COVID-u 19. A samozrejme, ľudia z tohto
regiónu hneď prejavili záujem o služby, ktoré im môže ponúknuť. 

Nemocnica povoľuje časť návštev 
Situácia na Slovensku je v súvislosti s koronavírusom priaznivá, nemocnice tak za prísnych podmienok sčasti povolili návštevy.
V univerzitnej nemocnici v Martine sa záujem o návštevy zvýšil aj potom, ako opäť rozbehli operácie. Nemocnica však
upozorňuje, že nie na všetkých oddeleniach sú povolené. 

Svetová zdravotnícka organizácia dočasne pozastavila výskum hydroxychlorochínu, ktorý sa používa pri liečbe malárie, ako
potenciálneho lieku na ochorenie COVID-19. Počas brífingu v Ženeve to oznámil jej generálny riaditeľ Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Dôvodom sú obavy o bezpečnosť jeho použitia. 
Osoby v štátnej karanténe v nej musia zotrvať do otestovania alebo aktivácie eKarantény 
Všetky osoby, ktoré sa v utorok 26. mája o 8:00 budú nachádzať v zariadeniach štátnej karantény, v nej musia zotrvať na dobu
nevyhnutnú na vykonanie testu na Covid-19 alebo preukázať sa aktivovanou mobilnou aplikáciou eKaranténa. 
Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa osobám zabezpečí príslušník Policajného zboru SR v zariadení určenom
štátom, informovala Dáša Račková z ÚVZ SR. 
„Následne po zistení negatívneho výsledku testu na ochorenie Covid-19, alebo po potvrdení aktivovania mobilnej aplikácie
eKaranténa, sa tejto osobe nariaďuje izolácia v domácom prostredí v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Tieto osoby sú povinné
sa bezodkladne presunúť na miesto izolácie v domácom prostredí,“ uvádza sa v nariadení. 
Premiérovi Igorovi Matovičovi sa pár hodín po brífingu podarilo dohodnúť s českým premiérom Andrejom Babišom. Slováci tak
od 27. mája môžu vstúpiť do ČR na 48 hodín bez potreby negatívneho testu na COVID-19 a karantény. 
V Česku otvárajú hotely aj reštaurácie 
Česká republika od dnešného dňa zaviedla rozsiahle uvoľňovanie korona opatrení. Napriek tomu, že epidemiologická situácia
tam nie je zďaleka taká priaznivá ako u nás, k normálnemu životu sa vracajú rýchlejšie ako my. Čo všetko sa už u našich
západných susedov smie, si môžete pozrieť v nasledujúcom VIDEU: 

Vymedzené hodiny pre nákupy seniorov v Českej republike končia. Opatrenie, ktoré malo obmedziť šírenie koronavírusu medzi
starými ľuďmi, ktorí sú najohrozenejšou skupinou, zrušila v pondelok česká vláda. Oznámil to minister priemyslu Karel Havlíček.
Unicef vyzýva ľudí, aby finančným príspevkom pomohli zraniteľným deťom prekonať pandémiu koronavírusu. 
Organizácia upozorňuje, že ak sa nezlepšia ich základné potreby či zdravotnícky systém, denne môže zomierať 6-tisíc detí do
päť rokov. 
Japonsko poskytne firmám poškodeným pandémiou ďalších 100 bil. jenov. Zmyslom balíka je poskytnúť peňažnú pomoc firmám
postihnutým pandémiou koronavírusu. 
Informoval o tom v pondelok japonský premiér Šinzo Abe na tlačovej konferencii, na ktorej vyhlásil celoštátne ukončenie
núdzového stavu spôsobeného koronavírusom. 
Ako premiéra doplnil člen permanentného krízového štábu pre oblasť IT Ján Bučkuliak, až 96 % ľudí, ktorí doteraz chceli
eKaranténu využiť, ju aj využiť mohli. Len zvyšné 4 % mali nejaký problém so svojím zariadením so systémom Android a museli
ísť do štátnej karantény. 
Bučkuliak zároveň potvrdil, že štát stále čaká na schválenie aplikácie spoločnosťou Apple. Spoločnosť Google aplikáciu pre
operačný systém Android schválila v nedeľu dopoludnia. 
Do pondelka 15. hodiny prešlo do systému inteligentnej domácej karantény 1 302 ľudí, z čoho bolo už reálne na mieste
vykonávania domácej karantény 1 058 ľudí. Informoval o tom v pondelok po rokovaní konzília odborníkov predseda vlády Igor
Matovič. 
Zo štátnej karantény bolo pritom do domácej inteligentnej karantény prepustených 740 repatriantov, priamo z hraníc po
nainštalovaní aplikácie do systému domácej karantény prešlo 562 ľudí. 
"Ak pôjdeme takýmto tempom, tak niekedy zajtra doobeda sa nám možno vyrovná počet ľudí v domácej a štátnej karanténe. A
ak pôjdeme takýmto tempom, tak do konca týždňa by sme možno nemuseli mať nikoho v štátnej karanténe a všetci by už mohli
byť iba v domácej," povedal premiér. 
Čo sa týka letných dovoleniek, premiér vyzýva ľudí, aby ich strávili na Slovensku a podporili tým aj slovenský cestovný ruch.
„Ak však niekto túži po mori, nech sa pozerá po krajinách, v ktorých je tá situácia dobrá. Spomeniem napríklad Grécko či
Chorvátsko. Určite by som však bol opatrný pri spoznávaní krás v Taliansku, Španielsku či v Londýne,“ uviedol predseda vlády.
Dodal, že je pripravená analýza, na základe ktorej na najbližšom rokovaní vlády budú hovoriť aj o tom, či bude na Slovensku
naďalej platiť núdzový stav. 
Podmienky pre verejné stravovanie vo vnútorných priestoroch sa v podstate vyrovnávajú s doteraz platnými podmienkami pri
vonkajších priestoroch. Zároveň sa pritom od stredy umožňuje prevádzkam verejného stravovania usporadúvať uzavreté
podujatia aj po 22. hodine. 
Podmienkou však bude vedenie zoznamu účastníkov takejto akcie pre potreby regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
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ktorý musí byť k dispozícii do 30 dní po ich uskutočnení. Premiér Matovič v tomto prípade hovorí o umožnení organizovania
podujatí, ako sú svadby, či rôzne oslavy. 
Podmienky prevádzky vo vnútorných priestoroch verejného stravovania sa od stredy 27. mája opäť o niečo zmiernia. Kým
momentálne platí nariadenie, podľa ktorého môže vo vnútorných priestoroch podnikov verejného stravovania byť jeden človek
na 15 metrov štvorcových, od stredy bude alternatívou tejto podmienky zabezpečenie dvojmetrových rozostupov medzi
jednotlivými zákazníkmi alebo dvojmetrových rozostupov medzi rohmi stolov. 
Ak občan, ktorý má na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt, odíde do Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska,
Nemecka, Švajčiarska, Slovinska a vráti sa späť na Slovensko do 48 hodín, nebude musieť mať so sebou negatívny test na
Covid-19 ani absolvovať 14-dňovú povinnú karanténu. Predtým to bolo možné do 24 hodín. 
Kiná, divadlá, taxislužby a autoškoly budú môcť byť od stredy 27. mája otvorené už aj v nedeľu. Okrem toho môžu byť už
otvorené aj turistické informačné centrá či služby ambulantného predaja. 
Aj napriek dnešným protestom, sa fitnescentrá či vnútorné športoviská otvoria až od 3. júna. Ako premiér avizoval, klienti
nebudú musieť mať rúška a prevádzky budú musieť dodržiavať 15 metrov štvorcových na zákazníka alebo dvojmetrové
rozostupy. 
"Od budúcej stredy budú môcť slobodne prevádzkovať svoje aktivity so šatňami a sprchami," vyjadril sa Matovič.
Prevádzkovatelia budú ďalej musieť zabezpečiť aj permanentnú dezinfekciu priestorov a tiež viesť presnú evidenciu cvičiteľov,
ktorá bude k dispozícii aj regionálnym úradom verejného zdravotníctva po dobu 30-tich dní. 
Igor Matovič po stretnutí konzília epidemiológov a infektológov oznámil, že piata fáza ešte nepríde. Nasledovať bude
"aktualizácia opatrení", ktoré budú platiť od stredy 22. mája. 

Ako dnes zhodnotilo konzílium odborníkov, najvyššia chorobnosť s koronavírusom bola na Slovensku u mladých ľudí. Ide o ľudí
od 20 do 24 rokov a ďalšiu skupinu tvorili ľudia od 25 do 34 rokov. 
"Epidemiologická situácia je u nás priaznivá. Z našej analýzy by sa dalo povedať, že najviac pozitívnych testov bolo
zaznamenaných prevažne u mladých občanov. S blížiacim sa letom treba stále myslieť na tento fakt, keďže prevažne mladí
ľudia chodia cvičiť, plávať a podobne," vyjadrila sa na brífingu epidemiologička Mária Avdičová. 
Sledujte NAŽIVO tlačovú besedu Igora Matoviča po stretnutí s konzíliom odborníkov o uvoľňovaní opatrení: 
V čínskom meste Wu-chan otestovali na koronavírus viac ako 6,5 milióna obyvateľov. Tamojšie úrady predtým informovali, že v
rámci desaťdňovej kampane chcú otestovať všetkých 11 miliónov obyvateľov. 
Od začiatku testovania nezistili ochorenie COVID-19 u žiadneho človeka, no niekoľko ľudí bez príznakov malo pozitívny test na
koronavírus. 
Rakúsko počas pandémie podporí samosprávy sumou 1 mld. eur. Peniaze sa použijú napríklad na pomoc materským a
základným školám či systémom verejnej dopravy. 
Mesto Zvolen poskytne v tomto roku verejné priestory na letné terasy bezplatne. Samospráva chce týmto opatrením podporiť
podnikateľov a zmierniť tak následky koronakrízy. 
V Rwande budú pomáhať zdravotníkom bojovať s koronavírusom aj roboty. Stroje dokážu za minútu preveriť 150 ľudí a zistiť, či
majú symptómy vírusu. 
Prvá európska krajina sa úplne zbavila koronavírusu 
Čierna hora už neregistruje žiadny prípad koronavírusu. Oznámil to v pondelok minister zdravotníctva Kenan Hrapovič. Úrad
verejného zdravotníctva v nedeľu uviedol, že všetkých 140 testov uskutočnených za posledných 24 hodín bolo negatívnych a
momentálne neregistrujú v Čiernej hore žiadneho chorého s koronavírusom. 
Hrapovič v tejto súvislosti povedal, že v najbližších dňoch bude dôležité najmä “zodpovedné správanie sa ľudí, aby sa aj
naďalej mohli pýšiť označením 'krajiny bez koronavírusu’". 
Malý balkánsky štát so 620-tisíc obyvateľmi zaviedol prísne opatrenia proti pandémii. Na koronavírus tam ochorelo doteraz
celkovo 324 ľudí a deviati smrtiacej nákaze podľahli. 
Najčastejšie zmeny, ktoré ľuďom priniesla pandémia, boli práca z domu a obmedzenie spoločenských kontaktov. Vyplýva to z
prvého online dotazníkového prieskumu Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. 
Premiér počas brífingu niekoľkokrát zdôraznil, že rozhodnutie o otváraní fitnescentier a vnútorných športovísk je výlučne v
rukách epidemiológov. "Budeme rešpektovať ich rozhodnutie. Všetci však dúfame, že fitká otvoria najneskôr toho 3. júna,"
dodal Matovič. 
Igor Matovič tiež podotkol, že aj naďalej premýšľa nad zákonom, ktorý by blokovanie kľúčových diaľničných ťahov definoval ako
trestný čin. "Mali by sme si chrániť verejný záujem, aby pre nejakú fašistickú vymletú hlavu netrpelo celé Slovensko. Pretože
môžu na to ľudia doplatiť zdravím a životom, čiže má zmysel chrániť takéto cesty," zdôraznil Matovič. 
Ak sa fitnescentrá na Slovensku otvoria až v júni, premiér prisľúbil cielenú pomoc pre vnútorné športoviská. "Pôvodný plán bol
taký, že fitká sa budú otvárať od 3. júna. Ak epidemiológovia dnes rozhodnú, že nebudeme ešte otvárať fitnescentrá, tak viem
dať prísľub, že nejakým iným spôsobom tým ľuďom pomôžeme," 
oznámil Matovič. 
Zástupca Únie fitnescentra Slovenska Pavel Kiseľ oznámil, že štrajk ukončili dnes okolo pol 10-tej ráno. Kiseľ tiež ozrejmil, že na
rokovaní s premiérom našli spôsob, ako navzájom komunikovať a ako vyhovieť ich požiadavkám. „Ďakujeme pánovi premiérovi
za prijatie, lebo to nebola jeho povinnosť. Chcem zdôrazniť, že dnešná akcia bola úplne apolitická,” dodal Kiseľ. 
Reagoval tým na prítomnosť auta s označením opozičnej politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, ktoré
išlo v protestnej kolóne. 
Sledujte NAŽIVO tlačový brífing predsedu vlády SR Igora Matoviča po stretnutí so zástupcami fitnescentier: 

"Som veľmi rád, že tomuto stretnutiu predchádzal ústupok od týchto ľudí od zástupcov Únie fitnescentra Slovenska. Výstup je
taký že áno spoločne budeme rešpektovať rozhodnutie konzília odborníkov. To rozhodnutie je len a len v ich rukách," i
nformoval verejnosť premiér Igor Matovič. 
Biely dom oznámil zákaz cestovania z Brazílie do USA. Dôvodom je šírenie koronavírusu, ktorým je táto latinskoamerická krajina
mimoriadne tvrdo zasiahnutá. 
Brazília registruje 347-tisíc prípadov koronavírusu a v počte infekcií je na druhom mieste za Spojenými štátmi, vyplýva zo
štatistík Johns Hopkins University. Brazília zaznamenala tiež viac než 22-tisíc úmrtí, čím jej patrí celosvetovo piata priečka.
Smutné prvenstvo v tomto smere patrí stále USA s vyše 97-tisíc obeťami pandémie. 
Banskobystrický kraj má aj naďalej najnižšiu chorobnosť na Covid-19. V kraji aktuálne evidujú 98 prípadov. 
Za nedeľu pribudlo v Česku 65 prípadov koronavírusu. Celkom je v krajine 8955 potvrdených prípadov, počet obetí zostáva
315, vyliečených je 6078 ľudí. 
Na Slovensko dnes priletí 70 Slovákov z Londýna 
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Ako informovala hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková, do našej krajiny dnes priletí 70
Slovákov z Londýna. Repatrianti budú musieť byť do vykonania testu na ochorenie Covid-19 v štátnej karanténe. Lietadlo
zároveň dopraví do Londýna 37 Slovákov. V nedeľu 24. mája v rámci repatriácie priletelo domov 130 Slovákov zo Štokholmu. 
V Spojených štátoch sa zvýšil počet úmrtí na koronavírus o 638 ľudí, dokopy tak krajina eviduje 97 686 obetí. Celkovo sa v
USA doteraz potvrdilo 1,64 milióna prípadov nákazy, čo je necelá tretina z 5,4 milióna infikovaných vo svete. 
Majitelia fitnescentier sa na úrade vlády stretli s premiérom Igorom Matovičom. Premiér avizoval, že dnes bude zasadať
konzílium odborníkov a okrem iných tém budú riešiť aj možné otvorenie fitnescentier či ostatných vnútorných športovísk. 

Grécko otvára reštaurácie, obnovuje dopravu na ostrovy. Krajina sa usiluje zachrániť turistickú sezónu po mesiacoch
obmedzení v súvislosti s pandémiou. 
Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v marci prepadol o 65 %, môžu za to opatrenia proti
koronavírusu. V zariadeniach cestovného ruchu sa v našej krajine za marec ubytovalo celkovo takmer 152 tisíc osôb. Počet
domácich aj zahraničných návštevníkov klesol zhruba o dve tretiny, počet prenocovaní o 56 %. 
Priemerný plat ponúkaný v pracovných inzerátoch počas pandémie stúpol. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.sk. 
"Dôvodom môže byť vyšší podiel inzerátov, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, či zvýšený výskyt ponúk na špecialistov,"
uvádza spoločnosť Profesia v tlačovej správe. 
Tohtoročná mzda v pracovných inzerátoch pred koronakrízou predstavovala 1 135 eur v hrubom. V období od 9. marca do 17.
mája zaznamenala Profesia priemernú mzdu v inzerátoch vo výške 1 232 eur v hrubom, teda takmer o 100 eur viac ako na
začiatku roka. 
Rakúska vláda bude firmám nahrádzať nájmy a ďalšie fixné náklady. Európska komisia odsúhlasila Rakúsku plán, na základe
ktorého môžu firmy bez ohľadu na veľkosť žiadať kompenzácie až do výšky 75 % ich fixných nákladov za obdobie troch
mesiacov. 
V nedeľu na Slovensku potvrdili dva nové prípady nákazy koronavírusom. Noví infikovaní pochádzajú z okresu Levice, o baja
sa nachádzajú v karanténnom centre. 
Počet ľudí pozitívnych na toto ochorenie tak stúpol na 1 511. 
P ozitívne testy na nový koronavírus malo na Slovensku doteraz 751 mužov a 760 žien. Laboratóriá urobili v nedeľu 645 testov,
celkovo otestovali už vyše 159-tisíc vzoriek. 
Chorobe deviaty deň nepodľahla žiadna ďalšia osoba, Slovensko tak stále eviduje 28 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na
koronavírus. Z ochorenia sa vyliečilo ďalších šesť osôb, uzdravilo sa spolu už 1 307 ľudí, z toho 182 sa liečilo v nemocnici a
1125 osôb v domácej izolácii. Na Slovensku tak zostáva 176 aktívnych prípadov. 
Ako informoval permanentný krízový štáb na korona.gov.sk, počet hospitalizovaných pacientov stúpol o osem, aktuálne je ich
61. Z tohto počtu u deviatich pacientov bol koronavírus potvrdený. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je jedna osoba, umelú
pľúcnu ventiláciu desiaty deň nepotrebuje žiadny pacient. 
Sedemdňový kĺzavý medián, ktorý je kľúčový pre otváranie ekonomiky, zostáva aj naďalej na hodnote jedna. 
V domácej karanténe na Slovensku je už vyše tisíc ľudí 
Ako informoval v pondelok ráno na svojom facebookovom profile premiér Igor Matovič, v domácej karanténe je už vyše tisíc
ľudí. V príspevku ďalej oznámil, že 300 ľuďom bolo umožnené prejsť zo štátnej do domácej karantény s aplikáciou eKaranténa. 
Predseda vlády Igor Matovič pozval majiteľov fitnescentier na dnešné stretnutie na Úrade vlády SR. Informoval o tom na svojom
profile na sociálnej sieti. 
Majitelia fitnescentier totiž ohlásili na dnes plán zablokovať diaľnicu do Bratislavy, smerom k Triblavine, kde chceli odstaviť celú
dopravu. Z pôvodného plánu napokon, aj po premiérových výzvach, upustili a dopravu „len“ spomalili. Cieľom ich demonštrácie
bol zámer povoliť v rámci uvoľňovania opatrení aj otvorenie fitnescentier. 
Britská vláda zvažuje pomoc strategicky dôležitým podnikom. Podľa denníka Financial Times vláda uvažuje o vstupe do
aeroliniek a iných veľkých firiem, ktorých krach by neprimerane zaťažil ekonomiku. 
Mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom na niekoľko týždňov zatvorila nielen školy, ale zasiahla aj do organizácie
maturitných skúšok. Ministerstvo školstva vydalo rozhodnutie, že ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa vykoná
administratívne - a teda výpočtom aritmetického priemeru známok za všetky roky štúdia. 
V Trenčianskom kraji predstúpi pred maturitnú komisiu 117 študentov. Výslednú priemernú známku z niektorého predmetu si
chce opraviť 24 žiakov. 
V sociálnych zariadeniach pre seniorov je po plošnom testovaní situácia pod kontrolou 
Napriek tomu viaceré župy v týchto dňoch prerozdeľovali ochranný materiál zo zásob štátnych hmotných rezerv. Trnavský
župan tvrdí, že sú pripravení aj na druhú vlnu koronavírusu. Ostatné kraje sú na tom podobne. 

Niektorí Slováci do včerajšieho večera strávili na slovensko-rakúskych hraniciach desiatky hodín 
Nechceli isť do štátnej karantény, chceli byť doma s aplikáciou e-Karanténa. Tú však spustili až včera večer a to iba na
hraničnom priechode Berg. 
Ešte ráno aplikácia niektorým stále nefungovala. Individuálne technické problémy prišli ľudom na hranice pomôcť vyriešiť IT
dobrovoľníci. Podľa krízového štábu už na poludnie fungovala aplikácia u viac ako 90 percent záujemcov o domácu karanténu.
Podľa facebookového statusu Igora Matoviča už spoločnosť google aplikáciu schválila. 

Na námestie svätého Petra vo Vatikáne sa pri príležitosti tradičného príhovoru pápeže dnes po troch mesiacoch vrátili veriaci.
Námestie bolo pre verejnosť uzavreté kvôli šíreniu koronavírusu. 
Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen sa ospravedlnil verejnosti po tom, čo ho polícia pristihla v jednej viedenskej
reštaurácií v dobe, kedy podnik mal mať podľa pravidiel po dobu pandémie zatvorené. 
Rakouský prezident Alexander Van der Bellen se omluvil poté, co jej policie přistihla v jedné vídeňské restauraci v době, kdy
podnik měl mít podle pravidel pro dobu pandemie už zavřeno. 
Britský premiér podržal svojho kľúčového poradcu Cummingsa 
Ten bol kritizovaný za porušenia pravidiel koronavírusovej karantény. Podľa Johnsona jednal zodpovedne. 
Zamestnanci Mestského úradu v Trnave sa od 1. júna vrátia k pôvodnému pracovnému času a k plným platom, aké mali na
konci marca 
Na návrate k pôvodnému stavu sa dohodli primátor Peter Bročka a odborári zo závodnej organizácie Slovenského odborového
zväzu verejnej správy a kultúry. Vyplýva to z dodatku ku kolektívnej zmluve. Od začiatku apríla mali úradníci v súvislosti s
opatreniami proti šíreniu koronavírusu skrátený pracovný čas na 20 hodín týždenne a krátené mali aj platy. 
Mobilnú aplikáciu COVIDSafe, ktorú v apríli spustila austrálska vláda na pomoc proti šíreniu koronavírusu, si podľa vládnych
predstaviteľov stiahlo šesť miliónov Austrálčanov 
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Austrálsky minister zdravotníctva Greg Hunt sa vyjadril, že aplikácia zohrávala silnú rolu v reakcii jeho krajiny na súčasnú
pandémiu. Ako dodal, niekoľko krajín už prejavilo záujem učiť sa z jej pozitívneho vplyvu. 
V prípade, že používateľovi COVIDSafe diagnostikujú ochorenie COVID-19, aplikácia identifikuje ďalších používateľov, ktorí boli
počas uplynulých troch týždňov v jeho tesnej blízkosti po dobu 15 a viac minút. Vláda už skôr uviedla, že na to, aby bola
aplikácia efektívna, ju musí používať prinajmenšom 40 percent z 26 miliónov obyvateľov Austrálie. V Austrálii je približne 17
miliónov mobilných telefónov. 
Polícia o skúsenostiach na hraniciach 
Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení je personálne a finančne náročné, zhodujú sa prevádzkovatelia kín 
Bratislavské kino Nostalgia ostáva naďalej zatvorené. Kino Lumiere vzhľadom na opatrenia otvorí štvrtinu svojej bežnej
kapacity kinosál. Podľa riaditeľa Kina Úsmev v Košiciach, Lukáša Berbericha, sú súčasné opatrenia nezlučiteľné s
ekonomickou stránkou prevádzky a vystavujú kiná ešte väčšej strate, ako keď zostanú zatvorené. Kino však napriek tomu
otvoria. 
"Pomoc od ministerstva kultúry, ktorá by stála za zmienku, sme zatiaľ nezaznamenali. To, že boli odpustené odvody do
umeleckých fondov vo výške dvoch percent, je skôr výsmechom ľudí, ktorí sa kultúrnym priemyslom živia. Avizované bezúročné
pôžičky od Audiovizuálneho fondu, alebo iná výraznejšia pomoc zatiaľ neboli poskytnuté," dodal Berberich. Kiná podľa neho
potrebujú systematickejšiu a výraznejšiu pomoc od štátu. 
Približne 40 Čechov dnes vycestovalo do poľských letísk pre svoje autá, ktoré uviazli v krajine po uzavretí hraníc 
České ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom súkromného dopravcu zabezpečilo odvoz približne 40 ľudí do Varšavy,
Katovíc, Krakova a Vrastislavu. 
Francúzska vláda je ochotná pomôcť podnikom za podmienky, že budú vyvíjať ekologické opatrenia a nepresunú výrobu do
iných krajín 
Dotkne sa to veľkých firiem ako automobilky Renault či leteckej spoločnosti Air France, ktoré čelia finančným problémom v
dôsledku celosvetovej pandémie Covid-19. 
V Žilinskom kraji sú otvorené tri hraničné priechody, nie však pre smart karanténu 
Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa musel brániť pred kritikou návštevy reštaurácie v Gliwiciach na juhu krajiny 
Podľa kritikov nedodržal zásadu najmenej dva a pol metrového odstupu medzi hosťami, ktorý má zabrániť šíreniu koronavírusu.
"Tie odstupy sú odporúčané a nie nariadené," 
obhajoval sa premiér. 
Cyprus načrtol plány na etapovité obnovenie komerčných letov od júna pre vybrané krajiny s nízkym výskytom ochorenia
Covid-19 s cieľom naštartovať dôležitý sektor turizmu 
Minister dopravy Yiannis Karousos uviedol, že lety sa obnovia v dvoch etapách od 9. a 20. júna z dvoch skupín štátov. Do prvej
skupiny patria Grécko, Malta, Bulharsko, Nórsko, Rakúsko, Fínsko, Slovinsko, Maďarsko, Izrael, Dánsko, Nemecko, Slovensko
a Litva. V druhej skupine budú Švajčiarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Estónsko a Česká republika. 
Rusko hlásí 153 úmrtí po nakazení koronavírusom za posledných 24 hodín, čo predstavuje rekordný denný nárast. Celkom už
s covidom-19 zomrelo 3541 ľudí. 
Nový koronavírus možno poškodzuje u nakazených tehotných žien placenty. Vyplýva to z malej štúdie 16 tehotných žien, ktoré
mali pozitívne testy na ochorenie COVID-19 
Patologické vyšetrenia vykonané bezprostredne po narodení detí priniesli dôkazy o nedostatočnom prietoku krvi z matky k
plodu a krvných zrazeninách v placente. Informuje o tom spravodajský portál CNN. 
Placenta zaisťuje plodu počas tehotenstva kyslík a živiny a odvádza z jeho krvi výlučky, no nedostatočný prietok krvi a
zrazeniny, na ktoré lekári narazili, by mohli tieto procesy narušiť. "Nechcem vyvodiť závratné závery z malej štúdie, ale tento
predbežný pohľad na to, ako môže COVID-19 spôsobiť zmeny v placente, má niektoré celkom významné implikácie pre zdravie
tehotenstva," 
vyjadrila sa Emily Miller z americkej Northwestern University Feinberg School of Medicine. Podľa gynekologičky, ktorá je
spoluatuorkou štúdie, ktorá vyšla v American Journal of Clinical Pathology, by ich zistenia mali viesť k diskusiám o možnej
zmene vo vyšetrovaní tehotných žien. 
Americký denník The New York Times venoval titulnú stranu svojho nedeľňajšieho vydania obetiam pandémie nového
koronavírusu 
Pokrývajú ju mená tisícok ľudí z celých Spojených štátov s krátkymi popismi z ich nekrológov. Mená sú zoradené do šiestich
stĺpcov pod titulkom "Úmrtia v Spojených štátoch sa blížia k 100-tisíc, nevyčísliteľná strata". "Neboli to jednoducho mená na
zozname. Boli nami," uvádza sa ďalej v podtitulku. 
Nemocnica Zlaté Moravce, v priebehu víkendu zrealizovala mimoriadne testovanie skupiny obyvateľov v karanténe 

Igor Matovič o situácií na hraniciach vo Francúzsku 
Člen permanentného krízového štábu Ján Bučkuliak v TA3 oznámil, že podľa interných štatistík prešlo 94% repatriantov do
domácej karantény. Doteraz smart karanténu využilo okolo 200 ľudí. O ďalších prístupných hraničných priechodoch bude
informovať polícia. Aplikácia však stále nie je spustená. "Momentálne stále čakáme na finálne stanoviská a verím, že v
priebehu dňa vám poskytneme viac informácií," povedal Bučkuliak. 

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ
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Všetko sa to začalo videom, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Peter zo Sihly. Ten ho nakrútil v aute cestou zo štátnej karantény,
ktorej sa odmietol podrobiť. Našli sme ho v jeho dome na Horehroní, kde trávi čas po svojvoľnom odchode zo zariadenia v
Liptovskom Jáne. "Po dvoch hodinách som si povedal, že dosť, nebudú ma tu držať," 
povedal repatriant Peter. 
Tri mesiace bol vo Švajčiarsku. Pracoval tam na stavbách v Zürichu, na Slovensko sa rozhodol vrátiť za svojou rodinou. "Tu
som bez mobilnej aplikácie, môžu ma sem chodiť kontrolovať aj každý deň, tu ma nájdu na adrese," vyjadril sa Peter. 
Reklama 
V Sihle už za ním boli aj policajti. Za odchod z karanténneho zariadenia mu teraz hrozí pokuta. Rieši to už Regionálny úrad
verejného zdravotníctva. "Určite nič platiť nebudem, ja som slobodný človek, nech mi pošlú aj na 10 tisíc pokutu, nič
nezaplatím, nemám dôvod. Mám tu nejaké práva, sme ľudia a nie potkany," 
zdôraznil Peter. "Preverili sme to a bol upozornení, čo mu hrozí za nerešpektovanie a bolo to posunuté na Úrad verejného
zdravotníctva na ďalšie konanie," uviedla hovorkyňa KR PZ BB Mária Faltániová. 
Počet ľudí pozitívnych na toto ochorenie tak stúpol na 1 515. Laboratóriá urobili v pondelok 2 839 testov, celkovo otestovali už
vyše 163- tisíc vzoriek. Oba prípady sú už tretí deň za sebou v karanténnych centrách. Nové prípady sú z okresu Sobrance a
Tvrdošín. 
Chorobe desiaty deň nepodľahla žiadna ďalšia osoba, Slovensko tak stále eviduje 28 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na
Covid-19. 
Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 5 osôb, uzdravilo sa spolu už 1 327 ľudí. Počet hospitalizovaných pacientov je 59. 

Mesto Spišská Belá rozhodlo, že obe základné školy vrátane školských klubov detí, materskej školy a oboch školských jedální
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od 1. júna opätovne otvorí. 
Uvádza sa to na stránke mesta s tým, že záujem o obnovenie vyučovania prejavilo podľa prieskumu 78 percent rodičov detí ZŠ
J. M. Petzvala, 80 percent zákonných zástupcov detí ZŠ M. R. Štefánika a 52 percent rodičov detí materskej školy. (sita) 
V Španielsku sa v stredu začal desaťdňový štátny smútok za obete pandémie. Vlajky vejú od rána na pol žrde na viac než 14-
tisíc štátnych budovách. Španielsky kráľ Filip VI. držal na poludnie miestneho času minútu ticha za viac než 27-tisíc ľudí, ktorí
doteraz ochoreniu COVID-19 podľahli. 
Mesto Prešov otvorí od 1. júna všetky materské a základné školy, ako aj školské kluby detí vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti. Do 31 školských zariadení sa predbežne vráti približne 3 700 detí. 
(sita) 
Premiér Matovič má v pláne viesť s ministrom hospodárstva Sulíkom vecnú diskusiu o nedeľnom predaji. Sulíka chce
presvedčiť, aby zostali obchody v nedeľu zatvorené. 
Premiér Igor Matovič sa vyjadril, že tzv. "test zamorenosti" na Slovensku zrejme vykonávaný nebude. Podľa jeho slov malo
Slovensko dobré čísla. "Čo by nám to pomohlo, keby tá hodnota bola 0,01% zamorenosti. Nevidím v tom žiadnu pridanú
hodnotu.....Zároveň sme si test zamorenosti urobili, tých 80-tisíc klientov a zamestnancov DSSiek považujem za dobrý test.." 
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky bude upravovať materiálovú skladbu a zabezpečenie pohotovostných
zásob. 
V stredu o tom rozhodla vláda. Pohotovostné zásoby sú jedným z troch druhov štátnych hmotných rezerv, predstavujú vybrané
základné komodity určené na okamžitú a bezodplatnú pomoc pri záchrane životov, zdravia a majetku obyvateľov postihnutých
krízovou situáciou, mimoriadnou udalosťou alebo III. stupňom povodňovej aktivity. Materiál vypracovali Štátne rezervy v
súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR na základe odporúčaní Permanentného krízového štábu. "Cieľové stavy
zdravotníckych pomôcok predstavujú množstvo materiálu na dobu 60 dní," 
uvádza sa v dokumente. 
Hlavným cieľom je pritom upraviť a zabezpečiť pohotovostné zásoby tak, aby spĺňali súčasné požiadavky orgánov krízového
riadenia, prostredníctvom aktualizácie pohotovostných zásob – zdravotníckych pomôcok, čím sa zároveň zlepší ochrana
zdravia obyvateľstva SR nielen v súvislosti s koronavírusom (COVID-19), ale aj s inými ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť
pandémiu. 
Ministerstvo školstva určilo na tento rok dva termíny pre prijímacie konanie na osemročných gymnáziách, a to 15. a 18. jún. Z
rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS) vyplýva, že prijímačky sa budú konať
prezenčne. Talentové skúšky na odborných školách budú 17. júna. Žiaci sa o prijatí či neprijatí dozvedia 24. júna. 
V prípade vysokého počtu uchádzačov sa môžu skúšky na gymnáziách konať aj 16. a 19 júna. 
Cyprus sľubuje, že uhradí náklady za pobyt pre každého, u koho sa zistí koronavírus počas dovolenky v krajine. Cyperská
vláda uviedla, že zaplatí ubytovanie, stravu, nápoje a lieky pre pacientov s Covid-19 a ich rodiny. Pacienti budú musieť uhradiť
iba taxi na letisko a let domov. Pre pozitívne testovaných zahraničných turistov bude vyčlenená nemocnica so 100 lôžkami a
hotel s 500 izbami bude slúžiť na karanténu rodinných príslušníkov pacientov a ostatných blízkych kontaktov. (sita) 
Medzinárodnú osobnú leteckú dopravu na Slovensko môžu obnoviť s určitými obmedzeniami. Informoval o tom minister dopravy
Andrej Doležal 

Na podporu výskumu či vývoja súvisiacich s ochorením Covid-19 vyčlení Slovensko osem miliónov eur. 
Vyplýva to z návrhu programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov,
ktorý dnes schválil vládny kabinet. Projekty by mali trvať maximálne 18 mesiacov a ich podpora je naplánovaná na roky 2020 a
2021. Na každý rok sa vyčlenia štyri milióny eur, pričom jeden projekt môže získať 400-tisíc eur. Materiál prešiel skráteným
medzirezortným pripomienkovým konaním od 30. apríla do 7. mája. 
Aktuálne z hraničného priechodu Berg. 
Minister Ivan Korčok zahraničia o rokovaniach s krajinami na margo prekročenia hraníc počas pandémie koronavírusu. 
Cez hraničný priechod Šahy len v ranných hodinách prešlo 1000 občanov do Maďarska. Minister ale apeľuje na občanov: "Je
potrebné mať pri sebe formulár, ktorý opečiatkujú policajti, a tak sa kontroluje či je dodržaná 48 hodinová lehota." 

Prvý deň otvorenia hraníc s Českom a Maďarskom. Do ostatných "susedných" krajín by sme mohli vstúpiť 15. júna 

Bratislavský Ružinov sa stal v marci ohniskom nákazy koronavírusom. Pozitívne boli testované práve učiteľky jednej z
materských škôl. Mestská časť sa preto dohodla so spoločnosťou Alpha Medical, že otestuje všetkých jej učiteľov aj
nepedagogických pracovníkov pred júnovým reštartom vyučovania. Pôjde o približne 850 testov, ktoré pre Ružinov spraví sieť
laboratórií Alpha Medical. 
Aplikácia eKaranténe aj naďalej funguje len na smartfónoch s OS Android. Do domácej karantény sa môžete presunúť, zatiaľ,
len cez tieto hraničné priechody: 
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Rakúsko 
Česká republika 
Maďarsko 
Poľsko 
Ukrajina 
Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku má pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
ktorú v polovičke mája schválil parlament. Materiál hovorí, že zahraniční lekári budú môcť pomôcť slovenskému zdravotníctvu
počas krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu. "Vítame túto možnosť, napriek tomu máme voči novele viaceré zásadné
pripomienky," 
konštatuje predseda Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku Manuchekhr Burkhanov. 
V prvom rade je podľa neho problém, že sa zapojiť do boja proti COVID-19 budú môcť len lekári, ktorí už majú uznaný svoj
diplom. 
"Na Slovensku je dnes množstvo lekárov z tretích krajín, ktorí ešte len čakajú na schválenie svojho vzdelania. Aj oni by však
mohli pomôcť v boji proti tomuto nebezpečnému vírusu, alebo keď bude potrebovať zdravotníctvo pomoc v iných prípadoch,"
hovorí Manuchekhr Burkhanov. (sita) 
Čo vstúpi do platnosti od 27. mája: 

V Brazílii evidujú ďalších 16.324 prípadov nákazy koronavírusom. Za posledných 24 hodín zomrelo viac ako 1000 ľudí. (čtk) 
Na Slovensku je dnes k 15:00 zaevidovaných takmer 2 000 používateľov aplikácie eKaranténa, ktorí prekročili hranice alebo
boli prepustení do domácej karantény. Aktuálne je 1 613 ľudí doma. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra SR Petar
Lazarov. 
Občania alebo ľudia s trvalým pobytom na Slovensku budú môcť prekročiť hranice Maďarska bez platného testu na
koronavírus alebo nutnosti absolvovania povinnej karantény. Ako aj v prípade Českej republiky, nesmie dĺžka pobytu na území
Maďarska presiahnuť 48 hodín. Nariadenie začne platiť od stredy 26. mája. 
Slovensko rokuje s Ukrajinou o poskytnutí ventilačných prístrojov či testov na boj s pandémiou. Informovala o tom prezidenta
Zuzana Čaputová: 
Britská lieková agentúra schválila použitie experimentálneho lieku remdesivir na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. 
Niektoré obce prišli pre pandémiu o polovicu svojich príjmov. Pre agentúru SITA to uviedla starostka Povrazníka Ivona
Patrášová, podľa ktorej je situácia v obciach „ viac ako alarmujúca“. Ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák reaguje, že nastal čas, aby štát začal finančne podporovať aj koronakrízou zasiahnuté obce. 
Ľudí, ktorí využili možnosť ísť vďaka aplikácii do domácej karantény, pribúda. Aktuálne čísla zisťovala redaktorka TV JOJ Alena
Stračiaková: 

Podľa japonského premiéra Šinza Abeho je pred konaním OH a PH v Tokiu kľúčové, aby vedcom podarilo vyvinúť a uviesť do
používania účinnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Šéf japonskej vlády si myslí, že na organizáciu olympijských a
paralympijských hier v lete 2021 nebude stačiť, aby sa pandémiou koronavírusu úspešne vysporiadala iba hostiteľská krajina. 
Viac ako polovica živnostníkov, malých a stredných firiem hodnotí pomoc štátu počas aktuálnej koronakrízy za nedostatočnú.
Ako ďalej vyplýva z prieskumu od organizácií zastupujúcich uvedených podnikateľov, najkritickejšie vnímajú prijaté opatrenia
podniky z odvetvia stravovania (76,1%), ubytovania (69,2 %) a umenia, zábavy a rekreácie (63,9%), kam patria napríklad
športové činnosti či realizácia eventov. Naopak, najpozitívnejšie spoločnosti v stavebníctve. 
Do základných škôl v Trnave po obnovenom vyučovaní od 1. júna prihlásili rodičia 1 838 detí, do materských 1 116 detí. V
prípade materských škôl však vraj nedokážu do 1. júna zabezpečiť dostatočné priestorové či personálne kapacity. 
Takmer štvrtina všetkých prípadov ochorenia Covid-19 bola na Slovensku identifikovaná v marginalizovaných rómskych
komunitách a domovoch sociálnych služieb. Vyplýva to z analýzy regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorá pracovala
s údajmi platnými k 20. máju tohto roka. Z celkového počtu 1 472 vtedy identifikovaných prípadov bolo totiž z
marginalizovaných rómskych komunít 179 a z domovov sociálnych služieb 171. 
Rusko oznámilo 174 úmrtí na koronavírus, čo je rekordný denný nárast. Celkový počet úmrtí vzrástol na 3807. Celkový počet
prípadov prekročil 360 000. 
Krízové call centrum „Osamelý senior“, ktoré vzniklo v priestoroch Klientskeho centra mestského úradu v Banskej Bystrici ešte
15. marca, končí na konci mája po viac ako dvoch mesiacoch svoju činnosť. 
Slúžilo na zber podnetov, ktoré prichádzali od Banskobystričanov na pomoc starším a imobilným ľuďom. Ako informovala
hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková, zamestnanci odboru sociálnych vecí vybavili k pondelku 25. mája 1
792 telefonátov, 347 e-mailov, 492 hlasových správ a 123 požiadaviek vyriešili osobne. 
V guatemalskej textilnej továrni malo vyše 200 zamestnancov pozitívny test na koronavírus. V súčastnosti čakajú na výsledky
testov ďalších pracovníkov. 
Slovenskí pekári žiadajú od predstaviteľov vlády, aby z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné
prevádzky, neboli vypustení výrobcovia. "Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu
takmer 12-tisíc zamestnancov. Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas
nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania
zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie koronavírusu,“ uviedla v utorok predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov ,
cukrárov  a  cestovinárov  ( SZPCC ) Tatiana  Lopúchová . 
Najväčšie juhoamerické aerolinky Latam Airlines požiadali v USA o súdnu ochranu pred veriteľmi. Spoločnosť, ktorá čelí
prudkému prepadu dopytu po leteckej preprave, o tom informovala v utorok. Napriek plánovanej reštrukturalizácii chce
pokračovať v činnosti a vyplácať mzdy zamestnancom. 
Nemecko chce k 15. júnu zrušiť varovanie pre turistov pred cestami do 31 európskych krajín, vrátane Česka. Podmienkou bude
priaznivá epidemiologická situácia. 
Taliansko sa potýka so záplavou miliónov použitých rúšok, respirátorov, gumových rukavíc, fliaš s dezinfekciou a ďalších
prostriedkov chrániacich proti nákaze koronavírusu. Obzvlášť citeľný je tento problém v Ríme, ktorého radnica sa rozhodla
dávať pokutu vo výške 500 eur tým, ktorí ochranné pomôcky odhodí na ulici. 
V Brazílii za posledný deň pribudlo 11 687 nakazených koronavírusom, menej ako o deň skôr. Denná bilancia úmrtí sa naopak
zvýšila, zomrelo 807 ľudí. 
Spúšťajú opäť mobilné odbery krvi 
Národná transfúzna služba spúšťa opäť mobilné odbery krvi po Slovensku. Postupné spúšťanie mobilných výjazdov bude však
aj naďalej za zvýšených hygienických a bezpečnostných podmienok. 
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DSS v Pezinku stále prešetrujú 
Už 45 dní je v karanténe Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Pezinku. Koronavírus, ktorý v zariadení
prepukol, si vyžiadal celkovo 17 obetí z radov klientov. 
Možné pochybenia v zariadení začala preverovať v polovici apríla nielen polícia, ale aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. Zisťovali sme, aké sú výsledky. 

Odberné miesto v spádovej oblasti 
Aj nemocnica v Čadci už konečne spúšťa svoje odberné miesto pre testovanie COVID-u 19. A samozrejme, ľudia z tohto
regiónu hneď prejavili záujem o služby, ktoré im môže ponúknuť. 

Nemocnica povoľuje časť návštev 
Situácia na Slovensku je v súvislosti s koronavírusom priaznivá, nemocnice tak za prísnych podmienok sčasti povolili návštevy.
V univerzitnej nemocnici v Martine sa záujem o návštevy zvýšil aj potom, ako opäť rozbehli operácie. Nemocnica však
upozorňuje, že nie na všetkých oddeleniach sú povolené. 

Svetová zdravotnícka organizácia dočasne pozastavila výskum hydroxychlorochínu, ktorý sa používa pri liečbe malárie, ako
potenciálneho lieku na ochorenie COVID-19. Počas brífingu v Ženeve to oznámil jej generálny riaditeľ Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Dôvodom sú obavy o bezpečnosť jeho použitia. 
Osoby v štátnej karanténe v nej musia zotrvať do otestovania alebo aktivácie eKarantény 
Všetky osoby, ktoré sa v utorok 26. mája o 8:00 budú nachádzať v zariadeniach štátnej karantény, v nej musia zotrvať na dobu
nevyhnutnú na vykonanie testu na Covid-19 alebo preukázať sa aktivovanou mobilnou aplikáciou eKaranténa. 
Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa osobám zabezpečí príslušník Policajného zboru SR v zariadení určenom
štátom, informovala Dáša Račková z ÚVZ SR. 
„Následne po zistení negatívneho výsledku testu na ochorenie Covid-19, alebo po potvrdení aktivovania mobilnej aplikácie
eKaranténa, sa tejto osobe nariaďuje izolácia v domácom prostredí v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Tieto osoby sú povinné
sa bezodkladne presunúť na miesto izolácie v domácom prostredí,“ uvádza sa v nariadení. 
Premiérovi Igorovi Matovičovi sa pár hodín po brífingu podarilo dohodnúť s českým premiérom Andrejom Babišom. Slováci tak
od 27. mája môžu vstúpiť do ČR na 48 hodín bez potreby negatívneho testu na COVID-19 a karantény. 
V Česku otvárajú hotely aj reštaurácie 
Česká republika od dnešného dňa zaviedla rozsiahle uvoľňovanie korona opatrení. Napriek tomu, že epidemiologická situácia
tam nie je zďaleka taká priaznivá ako u nás, k normálnemu životu sa vracajú rýchlejšie ako my. Čo všetko sa už u našich
západných susedov smie, si môžete pozrieť v nasledujúcom VIDEU: 

Vymedzené hodiny pre nákupy seniorov v Českej republike končia. Opatrenie, ktoré malo obmedziť šírenie koronavírusu medzi
starými ľuďmi, ktorí sú najohrozenejšou skupinou, zrušila v pondelok česká vláda. Oznámil to minister priemyslu Karel Havlíček.
Unicef vyzýva ľudí, aby finančným príspevkom pomohli zraniteľným deťom prekonať pandémiu koronavírusu. 
Organizácia upozorňuje, že ak sa nezlepšia ich základné potreby či zdravotnícky systém, denne môže zomierať 6-tisíc detí do
päť rokov. 
Japonsko poskytne firmám poškodeným pandémiou ďalších 100 bil. jenov. Zmyslom balíka je poskytnúť peňažnú pomoc firmám
postihnutým pandémiou koronavírusu. 
Informoval o tom v pondelok japonský premiér Šinzo Abe na tlačovej konferencii, na ktorej vyhlásil celoštátne ukončenie
núdzového stavu spôsobeného koronavírusom. 
Ako premiéra doplnil člen permanentného krízového štábu pre oblasť IT Ján Bučkuliak, až 96 % ľudí, ktorí doteraz chceli
eKaranténu využiť, ju aj využiť mohli. Len zvyšné 4 % mali nejaký problém so svojím zariadením so systémom Android a museli
ísť do štátnej karantény. 
Bučkuliak zároveň potvrdil, že štát stále čaká na schválenie aplikácie spoločnosťou Apple. Spoločnosť Google aplikáciu pre
operačný systém Android schválila v nedeľu dopoludnia. 
Do pondelka 15. hodiny prešlo do systému inteligentnej domácej karantény 1 302 ľudí, z čoho bolo už reálne na mieste
vykonávania domácej karantény 1 058 ľudí. Informoval o tom v pondelok po rokovaní konzília odborníkov predseda vlády Igor
Matovič. 
Zo štátnej karantény bolo pritom do domácej inteligentnej karantény prepustených 740 repatriantov, priamo z hraníc po
nainštalovaní aplikácie do systému domácej karantény prešlo 562 ľudí. 
"Ak pôjdeme takýmto tempom, tak niekedy zajtra doobeda sa nám možno vyrovná počet ľudí v domácej a štátnej karanténe. A
ak pôjdeme takýmto tempom, tak do konca týždňa by sme možno nemuseli mať nikoho v štátnej karanténe a všetci by už mohli
byť iba v domácej," povedal premiér. 
Čo sa týka letných dovoleniek, premiér vyzýva ľudí, aby ich strávili na Slovensku a podporili tým aj slovenský cestovný ruch.
„Ak však niekto túži po mori, nech sa pozerá po krajinách, v ktorých je tá situácia dobrá. Spomeniem napríklad Grécko či
Chorvátsko. Určite by som však bol opatrný pri spoznávaní krás v Taliansku, Španielsku či v Londýne,“ uviedol predseda vlády.
Dodal, že je pripravená analýza, na základe ktorej na najbližšom rokovaní vlády budú hovoriť aj o tom, či bude na Slovensku
naďalej platiť núdzový stav. 
Podmienky pre verejné stravovanie vo vnútorných priestoroch sa v podstate vyrovnávajú s doteraz platnými podmienkami pri
vonkajších priestoroch. Zároveň sa pritom od stredy umožňuje prevádzkam verejného stravovania usporadúvať uzavreté
podujatia aj po 22. hodine. 
Podmienkou však bude vedenie zoznamu účastníkov takejto akcie pre potreby regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
ktorý musí byť k dispozícii do 30 dní po ich uskutočnení. Premiér Matovič v tomto prípade hovorí o umožnení organizovania
podujatí, ako sú svadby, či rôzne oslavy. 
Podmienky prevádzky vo vnútorných priestoroch verejného stravovania sa od stredy 27. mája opäť o niečo zmiernia. Kým
momentálne platí nariadenie, podľa ktorého môže vo vnútorných priestoroch podnikov verejného stravovania byť jeden človek
na 15 metrov štvorcových, od stredy bude alternatívou tejto podmienky zabezpečenie dvojmetrových rozostupov medzi
jednotlivými zákazníkmi alebo dvojmetrových rozostupov medzi rohmi stolov. 
Ak občan, ktorý má na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt, odíde do Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska,
Nemecka, Švajčiarska, Slovinska a vráti sa späť na Slovensko do 48 hodín, nebude musieť mať so sebou negatívny test na
Covid-19 ani absolvovať 14-dňovú povinnú karanténu. Predtým to bolo možné do 24 hodín. 
Kiná, divadlá, taxislužby a autoškoly budú môcť byť od stredy 27. mája otvorené už aj v nedeľu. Okrem toho môžu byť už
otvorené aj turistické informačné centrá či služby ambulantného predaja. 
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Aj napriek dnešným protestom, sa fitnescentrá či vnútorné športoviská otvoria až od 3. júna. Ako premiér avizoval, klienti
nebudú musieť mať rúška a prevádzky budú musieť dodržiavať 15 metrov štvorcových na zákazníka alebo dvojmetrové
rozostupy. 
"Od budúcej stredy budú môcť slobodne prevádzkovať svoje aktivity so šatňami a sprchami," vyjadril sa Matovič.
Prevádzkovatelia budú ďalej musieť zabezpečiť aj permanentnú dezinfekciu priestorov a tiež viesť presnú evidenciu cvičiteľov,
ktorá bude k dispozícii aj regionálnym úradom verejného zdravotníctva po dobu 30-tich dní. 
Igor Matovič po stretnutí konzília epidemiológov a infektológov oznámil, že piata fáza ešte nepríde. Nasledovať bude
"aktualizácia opatrení", ktoré budú platiť od stredy 22. mája. 

Ako dnes zhodnotilo konzílium odborníkov, najvyššia chorobnosť s koronavírusom bola na Slovensku u mladých ľudí. Ide o ľudí
od 20 do 24 rokov a ďalšiu skupinu tvorili ľudia od 25 do 34 rokov. 
"Epidemiologická situácia je u nás priaznivá. Z našej analýzy by sa dalo povedať, že najviac pozitívnych testov bolo
zaznamenaných prevažne u mladých občanov. S blížiacim sa letom treba stále myslieť na tento fakt, keďže prevažne mladí
ľudia chodia cvičiť, plávať a podobne," vyjadrila sa na brífingu epidemiologička Mária Avdičová. 
Sledujte NAŽIVO tlačovú besedu Igora Matoviča po stretnutí s konzíliom odborníkov o uvoľňovaní opatrení: 
V čínskom meste Wu-chan otestovali na koronavírus viac ako 6,5 milióna obyvateľov. Tamojšie úrady predtým informovali, že v
rámci desaťdňovej kampane chcú otestovať všetkých 11 miliónov obyvateľov. 
Od začiatku testovania nezistili ochorenie COVID-19 u žiadneho človeka, no niekoľko ľudí bez príznakov malo pozitívny test na
koronavírus. 
Rakúsko počas pandémie podporí samosprávy sumou 1 mld. eur. Peniaze sa použijú napríklad na pomoc materským a
základným školám či systémom verejnej dopravy. 
Mesto Zvolen poskytne v tomto roku verejné priestory na letné terasy bezplatne. Samospráva chce týmto opatrením podporiť
podnikateľov a zmierniť tak následky koronakrízy. 
V Rwande budú pomáhať zdravotníkom bojovať s koronavírusom aj roboty. Stroje dokážu za minútu preveriť 150 ľudí a zistiť, či
majú symptómy vírusu. 
Prvá európska krajina sa úplne zbavila koronavírusu 
Čierna hora už neregistruje žiadny prípad koronavírusu. Oznámil to v pondelok minister zdravotníctva Kenan Hrapovič. Úrad
verejného zdravotníctva v nedeľu uviedol, že všetkých 140 testov uskutočnených za posledných 24 hodín bolo negatívnych a
momentálne neregistrujú v Čiernej hore žiadneho chorého s koronavírusom. 
Hrapovič v tejto súvislosti povedal, že v najbližších dňoch bude dôležité najmä “zodpovedné správanie sa ľudí, aby sa aj
naďalej mohli pýšiť označením 'krajiny bez koronavírusu’". 
Malý balkánsky štát so 620-tisíc obyvateľmi zaviedol prísne opatrenia proti pandémii. Na koronavírus tam ochorelo doteraz
celkovo 324 ľudí a deviati smrtiacej nákaze podľahli. 
Najčastejšie zmeny, ktoré ľuďom priniesla pandémia, boli práca z domu a obmedzenie spoločenských kontaktov. Vyplýva to z
prvého online dotazníkového prieskumu Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. 
Premiér počas brífingu niekoľkokrát zdôraznil, že rozhodnutie o otváraní fitnescentier a vnútorných športovísk je výlučne v
rukách epidemiológov. "Budeme rešpektovať ich rozhodnutie. Všetci však dúfame, že fitká otvoria najneskôr toho 3. júna,"
dodal Matovič. 
Igor Matovič tiež podotkol, že aj naďalej premýšľa nad zákonom, ktorý by blokovanie kľúčových diaľničných ťahov definoval ako
trestný čin. "Mali by sme si chrániť verejný záujem, aby pre nejakú fašistickú vymletú hlavu netrpelo celé Slovensko. Pretože
môžu na to ľudia doplatiť zdravím a životom, čiže má zmysel chrániť takéto cesty," zdôraznil Matovič. 
Ak sa fitnescentrá na Slovensku otvoria až v júni, premiér prisľúbil cielenú pomoc pre vnútorné športoviská. "Pôvodný plán bol
taký, že fitká sa budú otvárať od 3. júna. Ak epidemiológovia dnes rozhodnú, že nebudeme ešte otvárať fitnescentrá, tak viem
dať prísľub, že nejakým iným spôsobom tým ľuďom pomôžeme," 
oznámil Matovič. 
Zástupca Únie fitnescentra Slovenska Pavel Kiseľ oznámil, že štrajk ukončili dnes okolo pol 10-tej ráno. Kiseľ tiež ozrejmil, že na
rokovaní s premiérom našli spôsob, ako navzájom komunikovať a ako vyhovieť ich požiadavkám. „Ďakujeme pánovi premiérovi
za prijatie, lebo to nebola jeho povinnosť. Chcem zdôrazniť, že dnešná akcia bola úplne apolitická,” dodal Kiseľ. 
Reagoval tým na prítomnosť auta s označením opozičnej politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, ktoré
išlo v protestnej kolóne. 
Sledujte NAŽIVO tlačový brífing predsedu vlády SR Igora Matoviča po stretnutí so zástupcami fitnescentier: 

"Som veľmi rád, že tomuto stretnutiu predchádzal ústupok od týchto ľudí od zástupcov Únie fitnescentra Slovenska. Výstup je
taký že áno spoločne budeme rešpektovať rozhodnutie konzília odborníkov. To rozhodnutie je len a len v ich rukách," i
nformoval verejnosť premiér Igor Matovič. 
Biely dom oznámil zákaz cestovania z Brazílie do USA. Dôvodom je šírenie koronavírusu, ktorým je táto latinskoamerická krajina
mimoriadne tvrdo zasiahnutá. 
Brazília registruje 347-tisíc prípadov koronavírusu a v počte infekcií je na druhom mieste za Spojenými štátmi, vyplýva zo
štatistík Johns Hopkins University. Brazília zaznamenala tiež viac než 22-tisíc úmrtí, čím jej patrí celosvetovo piata priečka.
Smutné prvenstvo v tomto smere patrí stále USA s vyše 97-tisíc obeťami pandémie. 
Banskobystrický kraj má aj naďalej najnižšiu chorobnosť na Covid-19. V kraji aktuálne evidujú 98 prípadov. 
Za nedeľu pribudlo v Česku 65 prípadov koronavírusu. Celkom je v krajine 8955 potvrdených prípadov, počet obetí zostáva
315, vyliečených je 6078 ľudí. 
Na Slovensko dnes priletí 70 Slovákov z Londýna 
Ako informovala hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková, do našej krajiny dnes priletí 70
Slovákov z Londýna. Repatrianti budú musieť byť do vykonania testu na ochorenie Covid-19 v štátnej karanténe. Lietadlo
zároveň dopraví do Londýna 37 Slovákov. V nedeľu 24. mája v rámci repatriácie priletelo domov 130 Slovákov zo Štokholmu. 
V Spojených štátoch sa zvýšil počet úmrtí na koronavírus o 638 ľudí, dokopy tak krajina eviduje 97 686 obetí. Celkovo sa v
USA doteraz potvrdilo 1,64 milióna prípadov nákazy, čo je necelá tretina z 5,4 milióna infikovaných vo svete. 
Majitelia fitnescentier sa na úrade vlády stretli s premiérom Igorom Matovičom. Premiér avizoval, že dnes bude zasadať
konzílium odborníkov a okrem iných tém budú riešiť aj možné otvorenie fitnescentier či ostatných vnútorných športovísk. 

Grécko otvára reštaurácie, obnovuje dopravu na ostrovy. Krajina sa usiluje zachrániť turistickú sezónu po mesiacoch
obmedzení v súvislosti s pandémiou. 
Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v marci prepadol o 65 %, môžu za to opatrenia proti
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koronavírusu. V zariadeniach cestovného ruchu sa v našej krajine za marec ubytovalo celkovo takmer 152 tisíc osôb. Počet
domácich aj zahraničných návštevníkov klesol zhruba o dve tretiny, počet prenocovaní o 56 %. 
Priemerný plat ponúkaný v pracovných inzerátoch počas pandémie stúpol. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.sk. 
"Dôvodom môže byť vyšší podiel inzerátov, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, či zvýšený výskyt ponúk na špecialistov,"
uvádza spoločnosť Profesia v tlačovej správe. 
Tohtoročná mzda v pracovných inzerátoch pred koronakrízou predstavovala 1 135 eur v hrubom. V období od 9. marca do 17.
mája zaznamenala Profesia priemernú mzdu v inzerátoch vo výške 1 232 eur v hrubom, teda takmer o 100 eur viac ako na
začiatku roka. 
Rakúska vláda bude firmám nahrádzať nájmy a ďalšie fixné náklady. Európska komisia odsúhlasila Rakúsku plán, na základe
ktorého môžu firmy bez ohľadu na veľkosť žiadať kompenzácie až do výšky 75 % ich fixných nákladov za obdobie troch
mesiacov. 
V nedeľu na Slovensku potvrdili dva nové prípady nákazy koronavírusom. Noví infikovaní pochádzajú z okresu Levice, o baja
sa nachádzajú v karanténnom centre. 
Počet ľudí pozitívnych na toto ochorenie tak stúpol na 1 511. 
P ozitívne testy na nový koronavírus malo na Slovensku doteraz 751 mužov a 760 žien. Laboratóriá urobili v nedeľu 645 testov,
celkovo otestovali už vyše 159-tisíc vzoriek. 
Chorobe deviaty deň nepodľahla žiadna ďalšia osoba, Slovensko tak stále eviduje 28 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na
koronavírus. Z ochorenia sa vyliečilo ďalších šesť osôb, uzdravilo sa spolu už 1 307 ľudí, z toho 182 sa liečilo v nemocnici a
1125 osôb v domácej izolácii. Na Slovensku tak zostáva 176 aktívnych prípadov. 
Ako informoval permanentný krízový štáb na korona.gov.sk, počet hospitalizovaných pacientov stúpol o osem, aktuálne je ich
61. Z tohto počtu u deviatich pacientov bol koronavírus potvrdený. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je jedna osoba, umelú
pľúcnu ventiláciu desiaty deň nepotrebuje žiadny pacient. 
Sedemdňový kĺzavý medián, ktorý je kľúčový pre otváranie ekonomiky, zostáva aj naďalej na hodnote jedna. 
V domácej karanténe na Slovensku je už vyše tisíc ľudí 
Ako informoval v pondelok ráno na svojom facebookovom profile premiér Igor Matovič, v domácej karanténe je už vyše tisíc
ľudí. V príspevku ďalej oznámil, že 300 ľuďom bolo umožnené prejsť zo štátnej do domácej karantény s aplikáciou eKaranténa. 
Predseda vlády Igor Matovič pozval majiteľov fitnescentier na dnešné stretnutie na Úrade vlády SR. Informoval o tom na svojom
profile na sociálnej sieti. 
Majitelia fitnescentier totiž ohlásili na dnes plán zablokovať diaľnicu do Bratislavy, smerom k Triblavine, kde chceli odstaviť celú
dopravu. Z pôvodného plánu napokon, aj po premiérových výzvach, upustili a dopravu „len“ spomalili. Cieľom ich demonštrácie
bol zámer povoliť v rámci uvoľňovania opatrení aj otvorenie fitnescentier. 
Britská vláda zvažuje pomoc strategicky dôležitým podnikom. Podľa denníka Financial Times vláda uvažuje o vstupe do
aeroliniek a iných veľkých firiem, ktorých krach by neprimerane zaťažil ekonomiku. 
Mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom na niekoľko týždňov zatvorila nielen školy, ale zasiahla aj do organizácie
maturitných skúšok. Ministerstvo školstva vydalo rozhodnutie, že ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa vykoná
administratívne - a teda výpočtom aritmetického priemeru známok za všetky roky štúdia. 
V Trenčianskom kraji predstúpi pred maturitnú komisiu 117 študentov. Výslednú priemernú známku z niektorého predmetu si
chce opraviť 24 žiakov. 
V sociálnych zariadeniach pre seniorov je po plošnom testovaní situácia pod kontrolou 
Napriek tomu viaceré župy v týchto dňoch prerozdeľovali ochranný materiál zo zásob štátnych hmotných rezerv. Trnavský
župan tvrdí, že sú pripravení aj na druhú vlnu koronavírusu. Ostatné kraje sú na tom podobne. 

Niektorí Slováci do včerajšieho večera strávili na slovensko-rakúskych hraniciach desiatky hodín 
Nechceli isť do štátnej karantény, chceli byť doma s aplikáciou e-Karanténa. Tú však spustili až včera večer a to iba na
hraničnom priechode Berg. 
Ešte ráno aplikácia niektorým stále nefungovala. Individuálne technické problémy prišli ľudom na hranice pomôcť vyriešiť IT
dobrovoľníci. Podľa krízového štábu už na poludnie fungovala aplikácia u viac ako 90 percent záujemcov o domácu karanténu.
Podľa facebookového statusu Igora Matoviča už spoločnosť google aplikáciu schválila. 

Na námestie svätého Petra vo Vatikáne sa pri príležitosti tradičného príhovoru pápeže dnes po troch mesiacoch vrátili veriaci.
Námestie bolo pre verejnosť uzavreté kvôli šíreniu koronavírusu. 
Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen sa ospravedlnil verejnosti po tom, čo ho polícia pristihla v jednej viedenskej
reštaurácií v dobe, kedy podnik mal mať podľa pravidiel po dobu pandémie zatvorené. 
Rakouský prezident Alexander Van der Bellen se omluvil poté, co jej policie přistihla v jedné vídeňské restauraci v době, kdy
podnik měl mít podle pravidel pro dobu pandemie už zavřeno. 
Britský premiér podržal svojho kľúčového poradcu Cummingsa 
Ten bol kritizovaný za porušenia pravidiel koronavírusovej karantény. Podľa Johnsona jednal zodpovedne. 
Zamestnanci Mestského úradu v Trnave sa od 1. júna vrátia k pôvodnému pracovnému času a k plným platom, aké mali na
konci marca 
Na návrate k pôvodnému stavu sa dohodli primátor Peter Bročka a odborári zo závodnej organizácie Slovenského odborového
zväzu verejnej správy a kultúry. Vyplýva to z dodatku ku kolektívnej zmluve. Od začiatku apríla mali úradníci v súvislosti s
opatreniami proti šíreniu koronavírusu skrátený pracovný čas na 20 hodín týždenne a krátené mali aj platy. 
Mobilnú aplikáciu COVIDSafe, ktorú v apríli spustila austrálska vláda na pomoc proti šíreniu koronavírusu, si podľa vládnych
predstaviteľov stiahlo šesť miliónov Austrálčanov 
Austrálsky minister zdravotníctva Greg Hunt sa vyjadril, že aplikácia zohrávala silnú rolu v reakcii jeho krajiny na súčasnú
pandémiu. Ako dodal, niekoľko krajín už prejavilo záujem učiť sa z jej pozitívneho vplyvu. 
V prípade, že používateľovi COVIDSafe diagnostikujú ochorenie COVID-19, aplikácia identifikuje ďalších používateľov, ktorí boli
počas uplynulých troch týždňov v jeho tesnej blízkosti po dobu 15 a viac minút. Vláda už skôr uviedla, že na to, aby bola
aplikácia efektívna, ju musí používať prinajmenšom 40 percent z 26 miliónov obyvateľov Austrálie. V Austrálii je približne 17
miliónov mobilných telefónov. 
Polícia o skúsenostiach na hraniciach 
Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení je personálne a finančne náročné, zhodujú sa prevádzkovatelia kín 
Bratislavské kino Nostalgia ostáva naďalej zatvorené. Kino Lumiere vzhľadom na opatrenia otvorí štvrtinu svojej bežnej
kapacity kinosál. Podľa riaditeľa Kina Úsmev v Košiciach, Lukáša Berbericha, sú súčasné opatrenia nezlučiteľné s
ekonomickou stránkou prevádzky a vystavujú kiná ešte väčšej strate, ako keď zostanú zatvorené. Kino však napriek tomu
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otvoria. 
"Pomoc od ministerstva kultúry, ktorá by stála za zmienku, sme zatiaľ nezaznamenali. To, že boli odpustené odvody do
umeleckých fondov vo výške dvoch percent, je skôr výsmechom ľudí, ktorí sa kultúrnym priemyslom živia. Avizované bezúročné
pôžičky od Audiovizuálneho fondu, alebo iná výraznejšia pomoc zatiaľ neboli poskytnuté," dodal Berberich. Kiná podľa neho
potrebujú systematickejšiu a výraznejšiu pomoc od štátu. 
Približne 40 Čechov dnes vycestovalo do poľských letísk pre svoje autá, ktoré uviazli v krajine po uzavretí hraníc 
České ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom súkromného dopravcu zabezpečilo odvoz približne 40 ľudí do Varšavy,
Katovíc, Krakova a Vrastislavu. 

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ
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1.28. Pekári žiadajú vládu...
ROZHLAS , Dátum: 27.05.2020 , Zdroj: Fun Rádio , Report: 3 , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 28.05.2020 07:32 , Počúvanosť: 448 745 ,
Relácia: 06:00 Správy , AVE: 681,62 € , Zem: Slovensko , GRP: 9,76

moderátor 
Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele. Slovenský zväz  pekárov  si myslí, že by z
debát nemali byť vypustení výrobcovia. Dodali, že na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú
spolu takmer 12 000 ľudí. Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodov počas nedieľ. Z platnej
legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24 hodín od upečenia a čerstvé
pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia pracovať počas soboty
aj nedele.

1.29. Nedeľný zákaz sa Matovičovi páči, návrhy opozície však neprejdú
PRINT , Dátum: 29.05.2020 , Zdroj: SME , Strana: 7 , Autor: Tatiana Kapitánová , Printové zdroje: 33 200 , Vypredaný: 22 400 , Infotyp: Nepomenované ,
Dátum importu: 29.05.2020 05:06 , Čítanosť: 253 000 , Rubrika: Téma , AVE: 9 257,37 € , Zem: Slovensko , GRP: 5,50
Pre pandémiu koronavírusu zavreli v nedeľu obchody, teraz rozmýšľajú, ako zákaz predĺžiť 

Chceli ste si dnes kúpiť teplé rožky? Zabudnite!“ napísal 1. mája pred dvoma rokmi na facebooku predseda SaS Richard Sulík.
Bol to prvý nekresťanský sviatok na Slovensku, počas ktorého museli byť zo zákona zavreté obchody. 
Zrušenie zákazu predaja cez sviatky SaS sľubovala aj pred voľbami, v prípade účasti vo vláde. K moci sa dostala, ale napokon
bude musieť zrejme v otázke zavretých obchodov ustúpiť zvyšným koaličným stranám, najmä OĽaNO. Premiér Igor Matovič totiž
navrhuje, aby sa zákaz nedeľného predaja v stal normou aj po koronakríze. Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že s ním
súslasí veľka časť verejnosti. 
V prieskume agentúry 2muse Kladne sa vyjadrilo 80 percent opýtaných, pričom určite za bolo 59 percent. Súhlas s nedeľným
zatvorením predajní prevláda vo všetkých vekových kategóriách. Jednoznačne proti zákazu sa vyslovilo deväť percent ľudí.
Prieskum, ktorý agentúra uskutočnila v prvej polovici mája, sa osobitne pýtal na názor aj pracovníkov v maloobchode. S
voľnými nedeľami súhlasí väčšina z nich (89 percent) a vyslovene proti bolo jedno percento opýtaných. 
Debata o zákaze nedeľného predaja rozdelila slovenskú spoločnosť. Čo by jeho zavedenie znamenalo pre obchodníkov i
výrobcov a ako by sa s tým vyrovnali spotrebitelia? INDEX odpovedá na základné otázky o vplyve zatvorených predajní. 

1. Kto prišiel s nápadom zakázať nedeľný predaj? 

Téma zákazu nie je nová. Naposledy bola na stole pred tromi rokmi, keď sa rozšíril zoznam sviatkov, počas ktorých musia byť
predajne zatvorené. Politici, obchodníci i aktivisti však tému z času na čas vytiahli aj predtým. 
Koronakríza ukázala, ako by takýto zákaz mohol vyzerať v praxi. Nedeľná pauza patrí medzi opatrenia, ktoré majú zabrániť
šíreniu pandémie. Obchodníci majú tento deň využiť na sanitáciu predajní a oddych pracovníkov. 
Nariadenie neskôr prinieslo otázku, prečo by predajne nemohli ostať zavreté aj po skončení mimoriadnej situácie. Chopili sa jej
opoziční poslanci, ktorí predložili dva návrhy na zákaz nedeľného predaja. Za prvým stoja poslanci Ján Podmanický
(nezaradený) a Marián Kéry (Smer–SD), druhý predložili kotlebovci. Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu je aj
vo vládnej koalícii. Premiér Igor Matovič vyhlásil, že sa o ňom bude snažiť presvedčiť aj ministra hospodárstva Richarda Sulíka,
ktorý je jeho najväčším odporcom. Zatiaľ v koalícii platí dohoda, že v nedeľu bude zatvorené iba počas trvania koronakrízy. 
Parlament sa návrhmi opozičných poslancov bude zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v stredu (3. júna). Podľa
Matoviča však plénom neprejdú. 

2. Akých predajní sa má zákaz týkať? 

Prvý návrh (Podmanický-Kéry) by na nedele zaviedol režim, ktorý v súčasnosti platí počas sviatkov. Zatvorené by teda boli
všetky obchody s výnimkou čerpacích staníc, lekární, obchodov na letiskách, železničných a autobusových staniciach a v
nemocniciach, predajní cestovných lístkov, suvenírov a kvetov. Zákon by nadobudol účinnosť 15. septembra. 
Čo sa týka druhého návrhu, kotlebovci chcú rozšíriť zoznam výnimiek, kde by sa mohlo v nedeľu predávať. Maloobchodný
predaj by povolili pri ubytovacích a stravovacích službách, pri športových zariadeniach a zariadeniach na regeneráciu a
rekondíciu, pri organizovaní športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Ich návrh by nadobudol účinnosť 15. dňom
od publikácie v Zbierke zákonov. 

3. Kto bude zo zatvorených predajní ťažiť? 

Štátne sviatky ukázali, že zo zavretých obchodov môžu ťažiť čerpacie stanice, lebo počas nich registrujú zvýšený záujem
zákazníkov. Sieť Shell medzičasom rozšírila ponuku základných potravín, Lukoil sa zasa spojila s reťazcom Delia, ktorá na
benzínkach tejto značky otvorila zatiaľ dve predajne. 
Konateľ Delie Jozef Berko vlani na jeseň v rozhovore pre INDEX potvrdil, že predaje počas sviatkov výrazne rastú. „Väčšinou to
býva 2,5až 3-násobne viac ako v štandardný deň,“ uviedol. 
Základné potraviny sa na čerpačkách pokúšal predávať aj Slovnaft. V prevádzke v Záhorskej Bystrici ponúkal mliečne výrobky,
cestoviny, cukor či olej. Zákazníkov si však nenašli. Firma to okomentovala slovami, že Slováci nie sú pripravení na to, aby si
múku kupovali na pumpe. Aj preto sa Slovnaft vydal cestou hotových jedál. 

4. Aké sú príplatky za prácu v nedeľu? 

Argumentom za zachovanie nedeľného predaja je, že mnohí zamestnanci v obchodoch chcú pracovať, lebo za prácu v nedeľu
získajú príplatky. V posledných dvoch rokoch sa pritom výrazne zvýšili – od mája minulého roka je to 100 percent minimálnej
mzdy za hodinu. 
Podľa údajov spoločnosti Trexima, ktoré spracoval think-tank INESS, sa priemerný príplatok za prácu v nedeľu v reťazcoch
pohybuje na úrovni 29 eur mesačne, v menších potravinách je to 37 eur mesačne. Zamestnanec musí odpracovať navyše
priemerne jedenásť, respektíve 23 hodín za mesiac. 
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5. Ako sa nedeľná pauza dotkne pekárov? 

Príplatky za prácu cez víkend (i v noci) sú pre pekárov také vysoké, že ich v mnohých prípadoch nedokážu pokryť tržbami za
predaj výrobkov. „Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie
zastaviť výrobu počas víkendu a prísť o tržby za výrobky,“ tvrdí predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov  Tatiana  Lopúchová . 
Pre ďalšiu časť pekární je efektívnejšie ponúkať počas víkendu len obmedzený sortiment čerstvých výrobkov. Znížia tým
náklady na pracovnú silu, keďže oklieštený sortiment potrebuje menší počet ľudí vo výrobe. 
Iná situácia je vo veľkých pekárňach, ktorých výroba je nadviazaná na veľké dodávky do maloobchodných sietí. „Aj keď ani tie
často nepokrývajú náklady na výrobu v plnej miere,“ dodáva Lopúchová . 
Zavreté nedele by neznamenali, že by pekárne museli prepúšťať. „Z predchádzajúcich analýz vieme, že mnohí pekári vykrývajú
víkendy prácou nadčas. V prípade zákazu predaja počas víkendov by síce klesli nároky na počet odpracovaných hodín, no
nemalo by to mať zásadný vplyv na počet pracovníkov,“ mieni Lopúchová . 

6. Môže stúpnuť nezamestnanosť? 

Nedeľný zákaz predaja môže negatívne zasiahnuť zamestnanosť v maloobchode. Údaje spoločnosti Trexima hovoria, že počas
nedele pracuje v maloobchode 2,3 percenta všetkých pracujúcich. 
Celkovo sa vlani v maloobchode v nedeľu odpracovalo 6,6 milióna hodín. 
„To je ekvivalent zhruba 3300 štandardných pracovných úväzkov,“ vypočítava analytik INESS Martin Vlachynský. Strata
pracovných miest je podľa neho najväčším efektom obmedzenia otváracích hodín. 

7. Aké tržby majú obchody v nedeľu? 

Podľa prezidenta Zväzu obchodu Martina Katriaka predstavujú nedele dve až štyri percentá z týždenného obratu predajní
potravín. Dá sa predpokladať, že časť nedeľnej spotreby sa rozloží na sobotu a pondelok. Šéf slovenského Tesca Martin Kuruc
si však aj tak myslí, že k istému poklesu tržieb príde. 
Pri nepotravinárskom tovare odhady hovoria o desiatich až pätnástich percentách z týždenného obratu. Predseda
predstavenstva spoločnosti Nay Peter Zálešák uvádza, že na zákaz nedeľného predaja by sa nemalo pozerať iba optikou
rožkov. 
„Nákup elektroniky napríklad pri zariaďovaní kuchyne, nákup nábytku či iného zariadenia domu je však často investíciou, ktorá
si vyžaduje aj niekoľkohodinovú návštevu predajne, konzultáciu produktov, služieb či finančného riešenia,“ vysvetľuje. Aj
nákupné centrá tvoria veľkú časť svojich tržieb práve počas víkendov, keď majú vysokú návštevnosť. Podľa INESS príklady zo
zahraničia hovoria, že regulácia otváracích hodín môže znížiť tržby v maloobchode od nula do desať percent, čo bude mať
vplyv aj na výber DPH. 

8. Kde všade v Európe sú obchody v nedeľu zavreté? 

Štáty Európskej únie sú v tomto smere rozdelené približne na polovicu. Až v trinástich krajinách sú otváracie hodiny nejakým
spôsobom obmedzené, z toho v siedmich platí všeobecný zákaz v nedeľu. 
Napríklad v Rakúsku môžu mať obchody otvorené v sobotu od šiestej ráno do šiestej večer. Naopak, v nedeľu platí zákaz, hoci
turistické oblasti dostali výnimku. 
Nemecko má v nedeľu obchody taktiež zavreté – okrem pekární, kvetinárstiev či novinových stánkov. V niektorých spolkových
krajinách môžu obchody otvoriť, ak je to vo verejnom záujme alebo za špecifických okolností. 
Fínsko zrušilo zákaz nedeľného predaja s odôvodnením, že v susednom Švédsku neplatí žiadna regulácia otváracích hodín a
počas víkendov tam smeruje veľa fínskych spotrebiteľov. 
Pred piatimi rokmi sa aj v Maďarsku zatvorili obchody. To však rozdelilo spoločnosť a zákaz bol nepopulárny. Vláda sa po roku
rozhodla, že sa predajne opäť otvoria. Poľsko zasa nedeľný predaj zakazuje postupne. 

9. Ktoré reťazce sú za a proti? 

Obchodníci v názore na zákaz nedeľného predaja nie sú jednotní. Zväz obchodu SR navrhuje nadviazať na doterajšiu
legislatívu týkajúcu sa otváracích hodín počas sviatkov a rozšíriť ju aj na nedeľný predaj. Slovenská  aliancia  moderného
obchodu  uviedla, že jej členovia nemajú na tento návrh jednotný názor, preto bude každý z nich komunikovať individuálne.
Jednotlivé názory si prečítajte v ankete INDEXU. 

10. Ovplyvní to rodinné vzťahy? 

Podporovatelia zákazu nedeľného predaja argumentujú aj tým, že aspoň jeden deň v týždni by mala byť rodina spolu. Podľa
sociológa Michala Vašečku táto konzervatívna argumentácia je v princípe správna. 
Predstava o tom, ako má byť spoločný čas strávený, je však čoraz menej zviazaná tradíciami. „Moderná spoločnosť – a treba
povedať, bohužiaľ, sa vo voľnom čase oddáva konzumu a k tomu otvorené obchody, aspoň niektoré, patria,“ mieni Vašečka. 
Rácio má podľa neho aj psychologicky orientovaná argumentácia, že v nedeľu si ľudia majú predovšetkým oddýchnuť, a nie
nakupovať alebo vybavovať to, čo nestihli počas iných dní. „Zdôrazňuje sa to menej, pričom práve táto argumentácia je
najlogickejšia a objektívne prináša ľudom pridanú hodnotu,“ tvrdí. 
Vo všeobecnosti podľa neho nie je zásadný problém s tým, že by sa v nedeľu obchody zatvorili. Problém pre liberálnejšiu časť
spoločnosti je skôr v tom, že sú im vnucované hodnoty viažuce sa skôr ku konzervatívnejšej časti. 

Chceli ste si dnes kúpiť teplé rožky? Zabudnite! Richard Sulík, 1. mája 2018

Foto autor:   FOTO – TASR
Foto autor:   ILUSTRAČNÉ FOTO SME – MARKO ERD
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1.30. Minimálna mzda má zamrznúť
PRINT , Dátum: 29.05.2020 , Zdroj: Pravda , Strana: 1 , Autor: Branislav Toma , Printové zdroje: 54 046 , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu:
29.05.2020 05:21 , Čítanosť: 270 000 , Rubrika: Titulná strana , AVE: 5 287,06 € , Zem: Slovensko , GRP: 5,87
Bratislava Vláda chce šetriť. Po gastrolístkoch sa do jej hľadáčika dostala minimálna mzda. Teda skôr jej budúcoročné
zvyšovanie. Minister financií Eduard Heger vyhlásil, že by najmenšie platy mali zostať aj na budúci rok na tohtoročnej úrovni
580 eur. Od januára by totiž mali poskočiť o 76 eur, na 656 eur v hrubom. A to podľa automatického mechanizmu z dielne
bývalej vlády. Ten nadviazal rast najmenších platov na rast priemerných zárobkov. 
„Práve teraz ľudia potrebujú, aby im platy rástli. Bez toho si len veľmi ťažko vytvoria rezervy na horšie časy,“ hovorí predseda
najväčšej odborovej organizácie OZ KOVO Emil Machyna. Snaha poraziť prichádzajúcu ekonomickú krízu sa podľa neho
nemôže zvrhnúť na okresávanie zárobkov pracujúcich. Za najnižšie platy pracuje zhruba 120–tisíc obyvateľov. „Ak nechceme,
aby ľudia chodiaci do práce boli chudobní, tak sa musíme snažiť každý rok zvyšovať minimálnu mzdu,“ tvrdí Machyna. Práve od
minimálnej mzdy sa odvíja aj výška príplatkov za prácu v noci, v sobotu či v nedeľu. Napríklad za odpracovanie osemhodinovej
nočnej zmeny v rizikovom prostredí dostane zamestnanec 13,40 eura. Pri zachovaní súčasných pravidiel sa odmena za nočnú
zmenu zvýši na 15,12 eura. 
Podľa informácií denníka Pravda sú však v hre až štyri možnosti. Už spomínané zmrazenie minimálnej mzdy, za ktoré bojujú
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firmy. 

Pokračovanie – s. 6 

Minimálna mzda má zamrznúť 

Dokončenie – s. 1 

Argumentujú udržaním pracovných miest, keďže im pre pandémiu padli zisky a ľudia sú pridrahí. Ďalšou možnosťou je
zavedenie minimálnej mzdy podľa regiónov či odvetví. S týmto riešením prišiel minister hospodárstva Richard Sulík. Štvrtou,
zdá sa najmenej pravdepodobnou možnosťou, je ponechanie automatického mechanizmu. 
Analytici upozorňujú, že výkon našej ekonomiky v tomto ani v budúcom roku nedosiahne hodnotu z vlaňajška. „Preto by bolo
ďalšie skokové zvýšenie minimálnej mzdy ohrozením pracovných miest pre ľudí v odvetviach s nízkou produktivitou práce,“
povedal analytik VÚB banky Michal Lehuta. 
Prudký rast najnižších platov by podľa neho ohrozil hlavne ľudí pracujúcich v reštauráciách, textilných firmách či na
jednoduchých manuálnych pozíciách. „Aj bez zvyšovania minimálnej mzdy očakávame nárast miery nezamestnanosti na
dvojciferné úrovne v priebehu nasledujúcich pár mesiacov,“ povedal Lehuta. Vývoj na pracovnom trhu už naznačili aprílové
čísla – keď nezamestnanosť vyletela na 6,57 percenta. Pričom najvýraznejší nárast sa očakáva v lete alebo na jeseň. V
krajnom prípade môže podľa analytikov tento rok stúpnuť miera evidovanej nezamestnanosti až na 14 percent. 
Na zvyšovaní minimálnej mzdy sa odbory majú dohodnúť so zamestnávateľmi do 15. júla. Ak sa tak nestane, na ťahu bude
ministerstvo práce. 

Kríza klope na dvere 

„V prichádzajúcej ekonomickej kríze si nemôžeme dovoliť razantne zvyšovať platy. Preto v tomto roku navrhujeme minimálne
zmraziť minimálnu mzdu,“ povedal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský. Firmy jednoducho nemajú
pre pokles ziskov na vyššie platy. Závisí, samozrejme, aj od sektora. 
Veľký problém môže byť ráznejšie zvýšenie najnižších zárobkov a príplatkov napríklad pre pekárov. Tí majú už teraz problém
platiť terajšie príplatky svojim ľuďom. „ Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti,
do odbytových cien sú akceptované len čiastočne,“ povedala predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov  Tatiana
Lopúchová . Náklady na ľudí totiž tvoria necelú polovicu všetkých výdavkov na výrobu pečiva. 
Súčasný minister práce Milan Krajniak v minulosti tvrdo kritizoval nízke slovenské platy. Nepáčilo sa mu, že na Západe ide 50
percent výkonu hrubého domáceho produktu (HDP) na mzdy, 40 percent ostane firmám a len desať percent si zoberie štát. Na
Slovensku je totiž pomer medzi podnikmi a ľuďmi obrátený. „Tentonepomer dlhodobo kritizujem a toto musíme zmeniť. Pre
uskutočnenie tohto strategického obratu bude musieť štát znížiť firmám náklady,“ povedal minister práce Milan Krajniak (Sme
Rodina). Šancu vidí napríklad v znížení vysokých cien energií alebo odvodov. 

Ďalšie delenie krajiny 

„Návrh regionálnej minimálnej mzdy ešte viac zvýši rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska,“ upozornil Milan Kuruc zo
združenia Pracujúca chudoba. V takom prípade by najvyššia minimálna mzda bola v okolí hlavného mesta a najnižšia v
regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Odborom sa nepáči ani možnosť odvetvovej minimálnej mzdy. Pri takomto riešení
budú mať napríklad upratovačky inú minimálnu mzdu ako predavačky pracujúce v obchodných centrách. „Úlohou minimálnej
mzdy je aspoň trochu tlmiť obrovské platové rozdiely v spoločnosti. Preto by mala byť jednotná pre celé Slovensko,“ dodáva
Machyna. 
Šéf rezortu hospodárstva síce podľa jeho hovorkyne Kataríny Svrčekovej chápe, že tí, čo zarábajú minimálnu mzdu, chcú jej
zvýšenie. „Na druhej strane sú tu zamestnávatelia, ktorí to musia platiť,“ povedala Svrčeková. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

Šesť taríf minimálnej mzdy 2020 2021 

Operátor dokladač tovaru výroby, balič v logistickom centre, 580 € 656 € 
Predavačka v obchode, upratovačka 696 € 787 € 
Účtovník, vodič autobusu, majster výroby 812 € 918 € 
Zdravotná sestra, vedúci výroby 928 € 1050 € 
Projektový manažér, manažér výroby 1044 € 1181 € 
Riaditeľ 1160 € 1312 € 

Aká je minimálna mzda na Slovensku 

Nová vláda zvažuje zmrazenie minimálnej mzdy na tohtoročnej úrovni 580 eur. V budúcom roku by sa mala minimálna mzda
podľa automatického mechanizmu schváleného bývalou vládou dostať na 656 eur. Práve od jej výšky sa odvíjajú aj príplatky za
prácu v noci, sobotu a nedeľu. A tiež príplatok za odrobený sviatok pri práci na dohodu. 

Ako mení výška minimálnej mzdy príplatky 

! Tento rok si robotník za mimoriadnu sobotnú osemhodinovú šichtu prilepší o 13,44 €. Ak v budúcom roku minimálna mzda
porastie, bude to až 15,12 €. ! Predavačka dostane za odpracovanú nedeľu v tomto roku navyše 26,66 €. Ten ďalší by to
mohlo byť 30,16 €. ! Za pravidelnú nočnú osemhodinovú zmenu dostane sústružník príplatok 9,336 €. V budúcom roku by to
bolo 10,56 €. ! Dohodár má tento rok za odpracovaných osem hodín vo sviatok navyše 26,66 €. V ďalšom roku by to mohlo byť
30,16 €. 

Rozhodne o zmrazení anketa? 
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Minister financií sa prostredníctvom populárnej sociálnej siete rozhodol zistiť názor ľudí na zvyšovanie najnižších platov. Z
takmer 9–tisíc ľudí bolo až 75 percent používateľov proti zmrazeniu minimálnej mzdy. „Anketa nie je nástroj, ktorý má niečo
rozhodnúť, ale chceme podľa neho zistiť názory ľudí,“ povedal minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Tvrdí, že peniaze v
štátnom rozpočte patria ľuďom. „Preto im treba čo najviac priblížiť, ako ich minieme,“ dodal Heger. Prudké zvýšenie minimálnej
mzdy bude stáť štátnu pokladnicu desiatky miliónov eur. Za nízke platy totiž v školách pracujú kuchárky, upratovačky alebo
školníci. Minimálnu mzdu tiež dostávajú niektoré úradníčky zamestnané na úradoch v menších obciach Slovenska. (bt) ©
AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Foto autor:   ILUSTRAČNÉ FOTO: SHUTTERSTOCK INFOGRAFIKA: PRAVDA/M. BRAUNSTEINER
Foto popis:   Od januára 2021 by mala stúpnuť minimálna mzda o 76 eur
Foto popis:   Vývoj minimálnej mzdy (€)
Foto popis:   Minimálna mzda v únii (vybrané krajiny)
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1.31. Pekári chcú byť súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele URL
WEB , Dátum: 28.05.2020 , Zdroj: tovarapredaj.sk , Infotyp: Nepomenované , Dátum importu: 29.05.2020 07:34 , Reální užívatelia: 81 , Dosah: 81 , AVE:
142,25 € , Zem: Slovensko , GRP: 0,00
Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Tak znie
hlavná požiadavka slovenských pekárenských spoločností na predstaviteľov vlády. Slovenský  zväz  pekárov , cukrárov  a
cestovinárov  zastrešuje dve tretiny všetkých výrobcov pečiva na slovenskom trhu, v debatách chcú preto presadiť i svoj názor.

„Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer dvanásťtisíc zamestnancov. Drvivá
väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by
sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení
pandémie koronavírusu,“ tvrdí Tatiana  Lopúchová , predsedkyňa Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov .
Zväz pritom zastrešuje dve tretiny všetkých výrobcov pečiva na slovenskom trhu. 

Dávajú otvorené prevádzky zmysel výrobcom? 
Z hľadiska aktuálne platnej legislatívy pekárom  vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb  do 24
hodín od upečenia a čerstvé pečivo do 2 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci
musia pracovať počas soboty i nedele. „Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na
zamestnancov v priemere o 12 percent. Aktuálne náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského
sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované
do odbytových cien len čiastočne. Práve preto žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel
aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok, “ dodáva Tatiana  Lopúchov  a zároveň dodáva, že dlhodobá výroba so stratou
nie je možná. „Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa
diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto alternatívu považujú za neakceptovateľnú.“ 

Ukončenie výroby počas soboty je hraničným riešením 
Z prieskumu pekárenských spoločností vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov na pracovníkov museli niektoré z
nich reagovať. Až 55% z opýtaných uviedlo, že boli donútení upraviť chod výroby. Časť z nich obmedzila, respektíve zúžila,
ponúkaný sortiment, ktorý dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí. Niektorí si na výrobu najali
brigádnikov. Časť z nich však musela zastaviť výrobu na nedeľnú dodávku. „Ukončenie výroby počas sobôt, kedy sa vyrába
sortiment na nedeľu, je hraničným riešením. Mnohé, najmä tie menšie prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemajú inú
možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani
výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku ani spotrebiteľ,“ dodáva Tatiana  Lopúchová .
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Opatrenie ovplyvní zamestnanosť i život. 

Debata o zákaze nedeľného predaja rozdelila slovenskú spoločnosť. Čo by jeho zavedenie znamenalo pre obchodníkov i
výrobcov a ako by sa s tým vyrovnali spotrebitelia? 
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INDEX odpovedá na základné otázky o vplyve zatvorených predajní. 
V článku nájdete odpovede na otázky: Kto prišiel s nápadom zakázať nedeľný predaj? Akých predajní sa má zákaz týkať? Kto
bude zo zatvorených predajní ťažiť? Aké sú príplatky za prácu v nedeľu? Ako sa nedeľná pauza dotkne pekárov? Môže stúpnuť
nezamestnanosť? Aké tržby majú obchody v nedeľu? Kde všade v Európe sú v nedeľu obchody zavreté? Ktoré reťazce sú za a
ktorú sú proti? Ovplyvní to rodinné vzťahy? 1. Kto prišiel s nápadom zakázať nedeľný predaj? 
Téma zákazu nie je nová. Naposledy bola na stole pred tromi rokmi, keď sa rozšíril zoznam sviatkov, počas ktorých musia byť
predajne zatvorené. Politici, obchodníci i aktivisti však tému z času na čas vytiahli aj predtým. 

Koronakríza ukázala, ako by takýto zákaz mohol vyzerať v praxi. Nedeľná pauza patrí medzi opatrenia, ktoré majú zabrániť
šíreniu pandémie. Obchodníci majú tento deň využiť na sanitáciu predajní a oddych pracovníkov. 

Nariadenie neskôr prinieslo otázku, prečo by predajne nemohli ostať zavreté aj po skončení mimoriadnej situácie. Chopili sa jej
opoziční poslanci, ktorí predložili dva návrhy na zákaz nedeľného predaja. Za prvým stoja poslanci Ján Podmanický
(nezaradený) a Marián Kéry (Smer - SD), druhý predložili kotlebovci. 

Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu je aj vo vládnej koalícii. Premiér Igor Matovič vyhlásil, že sa o ňom bude
snažiť presvedčiť aj ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý je jeho najväčším odporcom. Zatiaľ v koalícii platí dohoda, že
v nedeľu bude zatvorené iba počas trvania koronakrízy. 

Parlament sa návrhmi opozičných poslancov bude zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v stredu (3. júna). Podľa
Matoviča však plénom neprejdú. 
2. Akých predajní sa má zákaz týkať? 
Prvý návrh (Podmanický-Kéry) by na nedele zaviedol režim, ktorý v súčasnosti platí počas sviatkov. Zatvorené by teda boli
všetky obchody s výnimkou čerpacích staníc, lekární, obchodov na letiskách, železničných a autobusových staniciach a v
nemocniciach, predajní cestovných lístkov, suvenírov a kvetov. 

Zákon by nadobudol účinnosť 15. septembra. 

Čo sa týka druhého návrhu, kotlebovci chcú rozšíriť zoznam výnimiek, kde by sa mohlo v nedeľu predávať. Maloobchodný
predaj by povolili pri ubytovacích a stravovacích službách, pri športových zariadeniach a zariadeniach na regeneráciu a
rekondíciu, pri organizovaní športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. 

Ich návrh by nadobudol účinnosť 15. dňom od publikácie v Zbierke zákonov. 
3. Kto bude zo zatvorených predajní ťažiť? 
Štátne sviatky ukázali, že zo zavretých obchodov môžu ťažiť čerpacie stanice, lebo počas nich registrujú zvýšený záujem
zákazníkov. 

Sieť Shell medzičasom rozšírila ponuku základných potravín, Lukoil sa zasa spojila s reťazcom Delia, ktorá na benzínkach tejto
značky otvorila zatiaľ dve predajne. 

Konateľ Delie Jozef Berko vlani na jeseň v rozhovore pre INDEX potvrdil, že predaje počas sviatkov výrazne rastú. "Väčšinou to
býva 2,5- až 3-násobne viac ako v štandardný deň," uviedol. 

Základné potraviny sa na čerpačkách pokúšal predávať aj Slovnaft. V prevádzke v Záhorskej Bystrici ponúkal mliečne výrobky,
cestoviny, cukor či olej. Zákazníkov si však nenašli. 

Firma to okomentovala slovami, že Slováci nie sú pripravení na to, aby si múku kupovali na pumpe. Aj preto sa Slovnaft vydal
cestou hotových jedál. 
4. Aké sú príplatky za prácu v nedeľu? 
Argumentom za zachovanie nedeľného predaja je, že mnohí zamestnanci v obchodoch chcú pracovať, lebo za prácu v nedeľu
získajú príplatky. V posledných dvoch rokoch sa pritom výrazne zvýšili - od mája minulého roka je to 100 percent minimálnej
mzdy za hodinu. 

Podľa údajov spoločnosti Trexima, ktoré spracoval think-tank INESS, sa priemerný príplatok za prácu v nedeľu v reťazcoch
pohybuje na úrovni 29 eur mesačne, v menších potravinách je to 37 eur mesačne. Zamestnanec musí odpracovať navyše
priemerne jedenásť, respektíve 23 hodín za mesiac. 
5. Ako sa nedeľná pauza dotkne pekárov? 
Príplatky za prácu cez víkend (i v noci) sú pre pekárov také vysoké, že ich v mnohých prípadoch nedokážu pokryť tržbami za
predaj výrobkov. 

„Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu počas
víkendu a prísť o tržby za výrobky,“ tvrdí predsedníčka  Slovenského  zväzu  pekárov , cukrárov  a  cestovinárov  Tatiana
Lopúchová . 

Pre ďalšiu časť pekární je efektívnejšie ponúkať počas víkendu len obmedzený sortiment čerstvých výrobkov. Znížia tým
náklady na pracovnú silu, keďže oklieštený sortiment potrebuje menší počet ľudí vo výrobe. 

Iná situácia je vo veľkých pekárňach, ktorých výroba je nadviazaná na veľké dodávky do maloobchodných sietí. „Aj keď ani tie
často nepokrývajú náklady na výrobu v plnej miere,“ dodáva Lopúchová . 

Zavreté nedele by neznamenali, že by pekárne museli prepúšťať. „Z predchádzajúcich analýz vieme, že mnohí pekári vykrývajú
víkendy prácou nadčas. V prípade zákazu predaja počas víkendov by síce klesli nároky na počet odpracovaných hodín, no
nemalo by to mať zásadný vplyv na počet pracovníkov,“ mieni Lopúchová . 
6. Môže stúpnuť nezamestnanosť? 
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Nedeľný zákaz predaja môže negatívne zasiahnuť zamestnanosť v maloobchode. Údaje spoločnosti Trexima hovoria, že počas
nedele pracuje v maloobchode 2,3 percenta všetkých pracujúcich. 

Celkovo sa vlani v maloobchode v nedeľu odpracovalo 6,6 milióna hodín. „To je ekvivalent zhruba 3300 štandardných
pracovných úväzkov,“ vypočítava analytik INESS Martin Vlachynský. Strata pracovných miest je podľa neho najväčším efektom
obmedzenia otváracích hodín. 
7. Aké tržby majú obchody v nedeľu? 
Podľa prezidenta Zväzu obchodu Martina Katriaka predstavujú nedele dve až štyri percentá z týždenného obratu predajní
potravín. 

Dá sa predpokladať, že časť nedeľnej spotreby sa rozloží na sobotu a pondelok. Šéf slovenského Tesca Martin Kuruc si však
aj tak myslí, že k istému poklesu tržieb príde. 

Pri nepotravinárskom tovare odhady hovoria o desiatich až pätnástich percentách z týždenného obratu. Predseda
predstavenstva spoločnosti Nay Peter Zálešák uvádza, že na zákaz nedeľného predaja by sa nemalo pozerať iba optikou
rožkov. 

„Nákup elektroniky napríklad pri zariaďovaní kuchyne, nákup nábytku či iného zariadenia domu je však často investíciou, ktorá
si vyžaduje aj niekoľkohodinovú návštevu predajne, konzultáciu produktov, služieb či finančného riešenia,“ vysvetľuje. 

Aj nákupné centrá tvoria veľkú časť svojich tržieb práve počas víkendov, keď majú vysokú návštevnosť. Podľa INESS príklady
zo zahraničia hovoria, že regulácia otváracích hodín môže znížiť tržby v maloobchode od nula do desať percent, čo bude mať
vplyv aj na výber DPH. 
8. Kde všade v Európe sú obchody v nedeľu zavreté? 
Štáty Európskej únie sú v tomto smere rozdelené približne na polovicu. Až v trinástich krajinách sú otváracie hodiny nejakým
spôsobom obmedzené, z toho v siedmich platí všeobecný zákaz v nedeľu. 

Napríklad v Rakúsku môžu mať obchody otvorené v sobotu od šiestej ráno do šiestej večer. Naopak, v nedeľu platí zákaz, hoci
turistické oblasti dostali výnimku. 

Nemecko má v nedeľu obchody taktiež zavreté - okrem pekární, kvetinárstiev či novinových stánkov. V niektorých spolkových
krajinách môžu obchody otvoriť, ak je to vo verejnom záujme alebo za špecifických okolností. 

Fínsko zrušilo zákaz nedeľného predaja s odôvodnením, že v susednom Švédsku neplatí žiadna regulácia otváracích hodín a
počas víkendov tam smeruje veľa fínskych spotrebiteľov. 

Pred piatimi rokmi sa aj v Maďarsku zatvorili obchody. To však rozdelilo spoločnosť a zákaz bol nepopulárny. Vláda sa po roku
rozhodla, že sa predajne opäť otvoria. Poľsko zasa nedeľný predaj zakazuje postupne. 
9. Ktoré reťazce sú za a proti? 

Obchodníci v názore na zákaz nedeľného predaja nie sú jednotní. Zväz obchodu SR navrhuje nadviazať na doterajšiu
legislatívu týkajúcu sa otváracích hodín počas sviatkov a rozšíriť ju aj na nedeľný predaj. 

Slovenská  aliancia  moderného  obchodu  uviedla, že jej členovia nemajú na tento návrh jednotný názor, preto bude každý z
nich komunikovať individuálne. Jednotlivé názory si prečítajte v ankete INDEXU. 
10. Ovplyvní to rodinné vzťahy? 
Podporovatelia zákazu nedeľného predaja argumentujú aj tým, že aspoň jeden deň v týždni by mala byť rodina spolu. Podľa
sociológa Michala Vašečku táto konzervatívna argumentácia je v princípe správna. 

Predstava o tom, ako má byť spoločný čas strávený, je však čoraz menej zviazaná tradíciami. „Moderná spoločnosť - a treba
povedať, bohužiaľ, sa vo voľnom čase oddáva konzumu a k tomu otvorené obchody, aspoň niektoré, patria,“ mieni Vašečka. 

Rácio má podľa neho aj psychologicky orientovaná argumentácia, že v nedeľu si ľudia majú predovšetkým oddýchnuť, a nie
nakupovať alebo vybavovať to, čo nestihli počas iných dní. 

„Zdôrazňuje sa to menej, pričom práve táto argumentácia je najlogickejšia a objektívne prináša ľudom pridanú hodnotu,“ tvrdí. 

Vo všeobecnosti podľa neho nie je zásadný problém s tým, že by sa v nedeľu obchody zatvorili. Problém pre liberálnejšiu časť
spoločnosti je skôr v tom, že sú im vnucované hodnoty viažuce sa skôr ku konzervatívnejšej časti.
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