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Morálny hazard Více na str. 8 
01.06.2020      Týždeň ~ Strana 36 ~ .šimon Jeseňák ~ Rubrika: Téma ~ Náklad: 14 000 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum 
importu: 01.06.2020 05:19 ~ Vydavateľ: W PRESS, a.s. ~ AVE: 9 184,12 €  

 
Obchody v nedeľu: kto je za zákaz a čo z toho má a kto je proti a čo z toho má Více na str. 16 
02.06.2020      dennikn.sk ~ Marianna Onuferová ~ Rubrika: Ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
02.06.2020 21:03 ~ Reálni užívatelia: 48 649 ~ Dosah: 48 649 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ AVE: 1 526,70 € ~ GRP: 1,06  

 
V NOVOHRADE SUCHO SPÔSOBILO VEĽKÉ ŠKODY Více na str. 23 
02.06.2020      MY Novohradské noviny ~ Strana 1 ~ Rubrika: Titulná strana ~ Náklad: 13 713 ~ Predaných: 10 217 ~ 
Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 03.06.2020 05:49 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 1 753,30 €  

 
Obchody v nedeľu: kto je za zákaz a čo z toho má a kto je proti a čo z toho má Více na str. 27 
03.06.2020      biznis.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 03.06.2020 08:43 ~ Reálni užívatelia: 42 ~ Dosah: 42 ~ 
Vydavateľ: Zväz obchodu SR ~ AVE: 114,49 € ~ GRP: 0,00  

 
Zatvorené nedele zasiahnu potravinárskych dodávateľov aj štát Více na str. 33 
04.06.2020      hnonline.sk ~ Lucia Lauková ~ Rubrika: Domáca ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
04.06.2020 01:09 ~ Reálni užívatelia: 57 402 ~ Dosah: 57 402 ~ Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. s. ~ AVE: 1 431,29 € ~ 
GRP: 1,25  

 
Dodávatelia tovaru: zatvorené nedele ublížia Více na str. 35 
04.06.2020      Hospodárske noviny ~ Strana 3 ~ Lucia Lauková ~ Rubrika: Téma dňa ~ Náklad: 14 250 ~ 
Predaných: 10 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.06.2020 05:26 ~ Čítanosť: 148 000 ~ Vydavateľ: MAFRA 
Slovakia, a. s. ~ AVE: 2 028,53 € ~ GRP: 3,22  

 
Legendárne pekárstvo prepustilo polku ľudí Více na str. 37 
08.06.2020      Hospodárske noviny ~ Strana 9 ~ Katarína Runnová ~ Rubrika: Firmy & finance ~ Náklad: 14 250 ~ 
Predaných: 10 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 08.06.2020 05:33 ~ Čítanosť: 148 000 ~ Vydavateľ: MAFRA 
Slovakia, a. s. ~ AVE: 2 375,77 € ~ GRP: 3,22  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 39 
08.06.2020      MY Noviny stredného Považia ~ Strana 10 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Náklad: 4 400 ~ Infotyp: 
Nepomenované ~ Dátum importu: 09.06.2020 05:06 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 1 390,50 €  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 42 
08.06.2020      MY Trnavské noviny ~ Strana 24 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum 
importu: 09.06.2020 05:06 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 1 395,77 €  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 45 
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08.06.2020      MY Trenčianske noviny ~ Strana 10 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Infotyp: Nepomenované ~ 
Dátum importu: 09.06.2020 05:06 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 1 387,11 €  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 48 
08.06.2020      MY Týždenník pre Záhorie ~ Strana 24 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Náklad: 4 907 ~ 
Predaných: 3 846 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 09.06.2020 05:06 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 
1 064,66 €  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 51 
08.06.2020      MY Hornonitrianske noviny ~ Strana 10 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Náklad: 7 343 ~ 
Predaných: 5 904 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 09.06.2020 05:06 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 
1 399,03 €  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 54 
08.06.2020      MY Žilinské noviny ~ Strana 23 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Náklad: 13 586 ~ 
Predaných: 11 435 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 09.06.2020 05:06 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 
1 395,30 €  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 57 
09.06.2020      MY Topoľčianske noviny ~ Strana 24 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Náklad: 5 322 ~ 
Predaných: 4 070 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.06.2020 05:21 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 
1 069,23 €  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 60 
09.06.2020      MY Prešovské noviny ~ Strana 8 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum 
importu: 10.06.2020 05:21 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 670,83 €  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT - AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 63 
09.06.2020      biznis.sk ~ Pixabay Tatiana Lopúchová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 09.06.2020 08:54 ~ 
Reálni užívatelia: 42 ~ Dosah: 42 ~ Vydavateľ: Zväz obchodu SR ~ AVE: 114,49 € ~ GRP: 0,00  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 66 
09.06.2020      MY Noviny východu ~ Strana 8 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum 
importu: 10.06.2020 05:21 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 1 643,83 €  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 69 
09.06.2020      MY Turčianske noviny ~ Strana 10 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Náklad: 11 700 ~ 
Predaných: 9 842 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.06.2020 05:21 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 
1 558,87 €  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 72 
09.06.2020      MY Liptovské noviny ~ Strana 10 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Náklad: 7 157 ~ 
Predaných: 5 703 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.06.2020 05:21 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 
1 387,11 €  

 
ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY Více na str. 75 
09.06.2020      MY Oravské noviny ~ Strana 10 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Náklad: 10 850 ~ 
Predaných: 8 235 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.06.2020 05:21 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 
1 387,11 €  
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Pekári vyzývajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode Více na str. 78 
16.06.2020      hlavnespravy.sk ~ Heureka Evolution ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 10:29 ~ Reálni 
užívatelia: 100 174 ~ Dosah: 100 174 ~ Vydavateľ: HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o. ~ AVE: 954,19 € ~ GRP: 2,18  

 
Pekári vyzývajú vládu, aby nemenila zákon o nekalých podmienkach v obchode Více na str. 80 
16.06.2020      sme.sk ~ SITA ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 10:29 ~ Reálni 
užívatelia: 81 958 ~ Dosah: 81 958 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 1 431,29 € ~ GRP: 1,78  

 
Pekári vyzývajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode Více na str. 82 
16.06.2020      hlavnydennik.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 10:43 ~ Reálni užívatelia: 10 402 ~ 
Dosah: 10 402 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ AVE: 113,97 € ~ GRP: 0,23  

 
SZPCC: Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach Více na str. 84 
16.06.2020      dnes24.sk ~ Global24 s.r.o. ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 11:40 ~ Reálni 
užívatelia: 50 940 ~ Dosah: 50 940 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ AVE: 477,10 € ~ GRP: 1,11  

 
Pekári sú rozhorčení a ochotní bojovať za zachovanie zákona o nekalých podmienkach v obchode Více na str. 86 
16.06.2020      webnoviny.sk ~ SITA Zdroj: SITA ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 11:40 ~ Reálni 
užívatelia: 34 189 ~ Dosah: 34 189 ~ Vydavateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. ~ AVE: 666,96 € ~ GRP: 0,74  

 
Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach Více na str. 88 
16.06.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 11:40 ~ Reálni užívatelia: 23 339 ~ Dosah: 
23 339 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ AVE: 238,55 € ~ GRP: 0,51  

 
Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach Více na str. 90 
16.06.2020      info.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 11:51 ~ Reálni užívatelia: 8 064 ~ Dosah: 
8 064 ~ Vydavateľ: Webtron s.r.o. ~ AVE: 267,19 € ~ GRP: 0,18  

 
Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach Více na str. 92 
16.06.2020      polnoinfo.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 12:07 ~ Reálni užívatelia: 112 ~ Dosah: 
112 ~ Vydavateľ: Juraj Huba Poľnoprojekt ~ AVE: 572,51 € ~ GRP: 0,00  

 
Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach Více na str. 94 
16.06.2020      rno.sk ~ Malvína Gondová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 13:49 ~ Reálni užívatelia: 
484 ~ Dosah: 484 ~ Vydavateľ: Profi Press SK, s. r. o. ~ AVE: 143,13 € ~ GRP: 0,01  

 
Pekári bijú na poplach: Vláda chce zničiť jediný zákon, ktorý nás chráni pred reťazcami Více na str. 96 
16.06.2020      startitup.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 14:42 ~ Reálni užívatelia: 41 335 ~ 
Dosah: 41 335 ~ Vydavateľ: Startitup s.r.o ~ AVE: 1 812,96 € ~ GRP: 0,90  

 
Súhrn vydaných správ ER TASR - 16. júna - 14.30 Více na str. 98 
16.06.2020      dnes24.sk ~ Global24 s.r.o. ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 16:42 ~ Reálni 
užívatelia: 50 940 ~ Dosah: 50 940 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ AVE: 477,10 € ~ GRP: 1,11  

 
Súhrn vydaných správ ER TASR - 16. júna - 17.30 Více na str. 101 
16.06.2020      dnes24.sk ~ Global24 s.r.o. ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 17:53 ~ Reálni 
užívatelia: 50 940 ~ Dosah: 50 940 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ AVE: 477,10 € ~ GRP: 1,11  

 
Denný súhrn vydaných správ ER TASR - 16. júna - 21.00 Více na str. 105 
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16.06.2020      dnes24.sk ~ Global24 s.r.o. ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.06.2020 21:23 ~ Reálni 
užívatelia: 50 940 ~ Dosah: 50 940 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ AVE: 477,10 € ~ GRP: 1,11  

 
Pekári sa obávajú zmien v zákone, ktorý ich chráni pred nekalými praktikami Více na str. 109 
17.06.2020      Hospodárske noviny ~ Strana 12 ~ (TASR) ~ Rubrika: Firmy & financie ~ Náklad: 14 250 ~ 
Predaných: 10 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 17.06.2020 05:17 ~ Čítanosť: 148 000 ~ Vydavateľ: MAFRA 
Slovakia, a. s. ~ AVE: 859,22 € ~ GRP: 3,22  

 
Nekalé praktiky v obchode Více na str. 110 
16.06.2020      TV Markíza ~ Strana 15 ~ Relácia: 19:00 Televízne noviny ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
17.06.2020 05:24 ~ Prevádzkovateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. ~ AVE: 21 940,41 €  

 
Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach Více na str. 111 
16.06.2020      zivotpo.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 17.06.2020 06:09 ~ Reálni užívatelia: 42 ~ Dosah: 42 
~ Vydavateľ: Peter Cirjak - Essox ~ AVE: 71,58 € ~ GRP: 0,00  

 
SZPCC: Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach Více na str. 113 
16.06.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 17.06.2020 06:35 ~ 
Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky  

 
SZPCC: Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach (2) Více na str. 114 
16.06.2020      Tasr ~ Rubrika: hos ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 17.06.2020 06:35 ~ 
Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky  

 
Obavy z riskantného kroku Více na str. 115 
17.06.2020      Roľnícke noviny ~ Strana 1 ~ BOHUMIL URBÁNIK ~ Rubrika: Titulná strana ~ Náklad: 8 922 ~ 
Predaných: 6 082 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.06.2020 05:47 ~ Vydavateľ: Profi Press, s.r.o. ~ AVE: 
463,47 €  

 
SZPCC: Sme rozhorčení, že rušenie sanitárneho dňa sa oznámilo len dva dni vopred Více na str. 117 
19.06.2020      dnes24.sk ~ Global24 s.r.o. ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.06.2020 13:36 ~ Reálni 
užívatelia: 50 940 ~ Dosah: 50 940 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ AVE: 477,10 € ~ GRP: 1,11  

 
Pekári sa pustili do Matoviča: Nikto s nami nekomunikuje takto závažné kroky! Více na str. 119 
19.06.2020      topky.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.06.2020 13:54 ~ Reálni užívatelia: 56 616 ~ Dosah: 
56 616 ~ Vydavateľ: Zoznam, s.r.o. ~ AVE: 569,83 € ~ GRP: 1,23  

 
Slovenskí pekári: Sme rozhorčení, že rušenie sanitárneho dňa sa oznámilo len 2 dni vopred Více na str. 121 
19.06.2020      info.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.06.2020 13:54 ~ Reálni užívatelia: 8 064 ~ Dosah: 
8 064 ~ Vydavateľ: Webtron s.r.o. ~ AVE: 267,19 € ~ GRP: 0,18  

 
Pekári sú rozhorčení, že rušenie sanitárneho dňa sa oznámilo neskoro Více na str. 123 
19.06.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.06.2020 13:54 ~ Reálni užívatelia: 23 339 ~ Dosah: 
23 339 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ AVE: 238,55 € ~ GRP: 0,51  

 
Súhrn vydaných správ ER TASR - 19. júna - 14.30 Více na str. 125 
19.06.2020      dnes24.sk ~ Global24 s.r.o. ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.06.2020 15:30 ~ Reálni 
užívatelia: 50 940 ~ Dosah: 50 940 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ AVE: 477,10 € ~ GRP: 1,11  
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SZPCC: Sme rozhorčení, že rušenie sanitárneho dňa sa oznámilo len dva dni vopred Více na str. 128 
19.06.2020      rno.sk ~ Malvína Gondová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.06.2020 15:30 ~ Reálni užívatelia: 
484 ~ Dosah: 484 ~ Vydavateľ: Profi Press SK, s. r. o. ~ AVE: 143,13 € ~ GRP: 0,01  

 
Súhrn vydaných správ ER TASR - 19. júna - 17.30 Více na str. 130 
19.06.2020      dnes24.sk ~ Global24 s.r.o. ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.06.2020 18:17 ~ Reálni 
užívatelia: 50 940 ~ Dosah: 50 940 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ AVE: 477,10 € ~ GRP: 1,11  

 
Obchody v nedeľu môžu opäť otvoriť, oznámenie prišlo krátko pred víkendom Více na str. 133 
19.06.2020      radiovlna.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.06.2020 18:46 ~ Vydavateľ: Rádio Vlna  

 
Nedele opäť otvorené Více na str. 135 
19.06.2020      TV Markíza ~ Strana 10 ~ Relácia: 19:00 Televízne noviny ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
20.06.2020 05:28 ~ Prevádzkovateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. ~ AVE: 28 026,07 €  

 
Napriek tomu, že u nás pribudlo viac nových prípadov koronavírusu situácia na Slovensku je 
podľa premiéra stabilná Více na str. 137 

19.06.2020      Rádio Expres ~ Strana 1 ~ Relácia: 17:00 Infoexpres ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
20.06.2020 05:28 ~ Počúvanosť: 810 081 ~ Prevádzkovateľ: Expres Media s. r. o. ~ AVE: 2 486,11 € ~ GRP: 17,61  

 
Obchody sa v nedeľu môžu otvoriť, sanitárny deň sa ruší Více na str. 138 
19.06.2020      Rádio Slovensko ~ Strana 1 ~ Relácia: 18:00 Rádiožurnál ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
20.06.2020 05:28 ~ Počúvanosť: 729 165 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ AVE: 2 561,12 € ~ GRP: 15,85  

 
Ako dlho vydržia otvorené obchody v nedeľu? Více na str. 139 
20.06.2020      Nový Čas ~ Strana 2 ~ Lenka Ďurčiová, Jozef Čavojec ~ Rubrika: Téma dňa ~ Náklad: 111 300 ~ 
Predaných: 71 750 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 20.06.2020 05:39 ~ Čítanosť: 631 000 ~ Vydavateľ: Ringier 
Axel Springer Slovakia, a. s. ~ AVE: 18 742,68 € ~ GRP: 13,72  

 
Pekári sú rozhorčení, že rušenie sanitárneho dňa sa oznámilo neskoro Více na str. 143 
19.06.2020      zivotpo.sk ~ Doprava Mhd ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 20.06.2020 08:04 ~ Reálni užívatelia: 
42 ~ Dosah: 42 ~ Vydavateľ: Peter Cirjak - Essox ~ AVE: 71,58 € ~ GRP: 0,00  

 
Premiéra Matoviča uvoľnenie neteší: Ako dlho vydržia otvorené obchody v nedeľu? Více na str. 145 
20.06.2020      cas.sk ~ Lenka Ďurčiová ~ Rubrika: Domáce správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 20.06.2020 
08:58 ~ Reálni užívatelia: 63 423 ~ Dosah: 63 423 ~ Vydavateľ: FPD Media, a. s. ~ AVE: 1 526,70 € ~ GRP: 1,38  

 
Pekári akceptujú rozhodnutie vlády opätovne zaviesť nedeľný predaj, sú však rozhorčení Více na str. 148 
19.06.2020      denniks.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 05:23 ~ Reálni užívatelia: 1 255 ~ 
Dosah: 1 255 ~ Vydavateľ: Tribun media, a. s. ~ AVE: 171,77 € ~ GRP: 0,03  

 
Slovenská aliancia moderného obchodu považuje znovuotvorenie obchodov v nedeľu za pozitívny 
krok Více na str. 150 

19.06.2020      Rádio Slovensko ~ Strana 2 ~ Relácia: 20:00 Správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
22.06.2020 06:08 ~ Počúvanosť: 729 165 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ GRP: 15,85  

 
SZPCC: Sme rozhorčení, že rušenie sanitárneho dňa sa oznámilo len dva dni vopred Více na str. 151 
19.06.2020      Tasr ~ Rubrika: obs ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 06:17 ~ 
Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky  
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Obchody sa v nedeľu môžu otvoriť Více na str. 151 
19.06.2020      Rádio Slovensko ~ Strana 1 ~ Relácia: 22:00 Radiožurnál ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
22.06.2020 06:27 ~ Počúvanosť: 729 165 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ GRP: 15,85  

 
Obchody sa v nedeľu môžu otvoriť Více na str. 152 
20.06.2020      Rádio Slovensko ~ Strana 1 ~ Relácia: 07:00 Ranný rádiožurnál ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
22.06.2020 06:27 ~ Počúvanosť: 729 165 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ AVE: 2 719,74 € ~ GRP: 15,85  

 
Pekári vítajú rozhodnutie vlády znova zaviesť nedeľný predaj, toto ich však vytočilo: Znova ten 
istý problém! Více na str. 153 

19.06.2020      cas.sk ~ SITA ~ Rubrika: Domáce správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 07:32 ~ 
Reálni užívatelia: 63 423 ~ Dosah: 63 423 ~ Vydavateľ: FPD Media, a. s. ~ AVE: 1 526,70 € ~ GRP: 1,38  

 
Pekári akceptujú rozhodnutie vlády opätovne zaviesť nedeľný predaj, sú však rozhorčení Více na str. 155 
19.06.2020      hlavnespravy.sk ~ Heureka Evolution ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 07:32 ~ Reálni 
užívatelia: 100 174 ~ Dosah: 100 174 ~ Vydavateľ: HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o. ~ AVE: 954,19 € ~ GRP: 2,18  

 
Pekári sú rozhorčení, o obnove práce v nedeľu sa dozvedeli neskoro Více na str. 156 
19.06.2020      hlavnydennik.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 07:32 ~ Reálni užívatelia: 10 402 ~ 
Dosah: 10 402 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ AVE: 113,97 € ~ GRP: 0,23  

 
Pekári spustenie nedeľného predaja akceptujú, mnohí však nie sú pripravení Více na str. 158 
19.06.2020      sme.sk ~ SITA ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 07:32 ~ Reálni 
užívatelia: 81 958 ~ Dosah: 81 958 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 1 431,29 € ~ GRP: 1,78  

 
Pekári sa pustili do Matoviča: Nikto s nami nekomunikuje takto závažné kroky! Více na str. 160 
19.06.2020      hotky.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 07:32 ~ Reálni užívatelia: 52 ~ Dosah: 52 ~ 
Vydavateľ: Tyler’s Co. s.r.o. ~ AVE: 47,71 € ~ GRP: 0,00  

 
Ďalšie uvoľňovanie opatrení Více na str. 162 
19.06.2020      biznis.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 09:23 ~ Reálni užívatelia: 42 ~ Dosah: 42 ~ 
Vydavateľ: Zväz obchodu SR ~ AVE: 114,49 € ~ GRP: 0,00  

 
Nedele opäť otvorené Více na str. 164 
19.06.2020      biznis.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 09:24 ~ Reálni užívatelia: 42 ~ Dosah: 42 ~ 
Vydavateľ: Zväz obchodu SR ~ AVE: 114,49 € ~ GRP: 0,00  

 
Chceme 100% potravinovú sebestačnosť v pekárenskom a cukrárenskom odvetví? Více na str. 166 
23.06.2020      blog.sme.sk ~ Richard Takáč ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 23.06.2020 07:24 ~ Reálni 
užívatelia: 25 706 ~ Dosah: 25 706 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 477,10 € ~ GRP: 0,56  

 
Akceptujú a sú aj rozhorčení Více na str. 168 
24.06.2020      Roľnícke noviny ~ Strana 1 ~ (tasr) ~ Rubrika: Titulná strana ~ Náklad: 8 922 ~ Predaných: 6 082 ~ Infotyp: 
Nepomenované ~ Dátum importu: 26.06.2020 07:43 ~ Vydavateľ: Profi Press, s.r.o. ~ AVE: 82,15 €  

 
— stručne Více na str. 169 
29.06.2020      Pravda ~ Strana 7 ~ (sita) ~ Rubrika: Ekonomika ~ Náklad: 54 046 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum 
importu: 29.06.2020 05:40 ~ Čítanosť: 270 000 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ AVE: 146,73 € ~ GRP: 5,87  
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Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach Více na str. 170 
26.06.2020      priemyseldnes.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.06.2020 10:38 ~ Reálni užívatelia: 40 ~ 
Dosah: 40 ~ Vydavateľ: BUSINESS MEDIA, spol. s r.o. ~ AVE: 474,86 € ~ GRP: 0,00  

 
Cena chleba prudko stúpa Více na str. 172 
28.06.2020      pravda.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 28.06.2020 12:46 ~ Reálni užívatelia: 40 434 ~ 
Dosah: 40 434 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ AVE: 1 431,29 € ~ GRP: 0,88  

 
Za pšenično-ražný chlieb sme si poriadne priplatili, ale cena vaječných cestovín mierne klesla Více na str. 174 
28.06.2020      webnoviny.sk ~ SITA Zdroj: SITA ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 29.06.2020 08:24 ~ Reálni 
užívatelia: 34 189 ~ Dosah: 34 189 ~ Vydavateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. ~ AVE: 666,96 € ~ GRP: 0,74  

 
Odbytová cena pšenično-ražného chleba stúpla v máji o viac ako štvrtinu Více na str. 176 
29.06.2020      hlavnespravy.sk ~ Heureka Evolution ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 30.06.2020 08:15 ~ Reálni 
užívatelia: 100 174 ~ Dosah: 100 174 ~ Vydavateľ: HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o. ~ AVE: 954,19 € ~ GRP: 2,18  

 
Za pšenično-ražný chlieb sme si poriadne priplatili, ale cena vaječných cestovín mierne klesla Více na str. 178 
29.06.2020      spravy.pozri.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 30.06.2020 08:15 ~ Reálni užívatelia: 2 419 ~ 
Dosah: 2 419 ~ Vydavateľ: iSITA s.r.o. ~ AVE: 474,86 € ~ GRP: 0,05  

 
Za pšenično-ražný chlieb sme si poriadne priplatili, ale cena vaječných cestovín mierne klesla Více na str. 180 
29.06.2020      24hod.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 30.06.2020 08:15 ~ Reálni užívatelia: 1 129 ~ Dosah: 
1 129 ~ Vydavateľ: 24 hodín s.r.o. ~ AVE: 333,11 € ~ GRP: 0,02  

 
Celé znenie článku 

 
  

Morálny hazard 
01.06.2020      Týždeň ~ Strana 36 ~ .šimon Jeseňák ~ Rubrika: Téma ~ Náklad: 14 000 ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 01.06.2020 05:19 ~ Vydavateľ: W PRESS, a.s. ~ AVE: 9 184,12 €  

Ekonomický expert Dominik Stroukal má prehľad o opatreniach, ktorých cieľom je riešiť útlm po korone. A nemá o nich ilúzie. 
Čo hrozí, ak používame nástroje, ktoré neodrážajú realitu?  
 
* Keď porovnáme finančnú krízu, ktorá vypukla v roku 2008, s dneškom, v čom sú situácie podobné?  
 
V kríze jednoznačne sme. Od pondelka je Nemecko oficiálne v recesii aj podľa štandardných meraní, teda dvoch po sebe 
nasledujúcich kvartáloch, keď prišlo k poklesu HDP. A terajšia kríza je iná v tom, že máme dve súbežné krízy. Predošlá kríza 
bola štandardnou dlhovou finančnou krízou, bola učebnicovo vysvetliteľná monetárnymi javmi: nízke úrokové sadzby a 
nafúknutie dlhov spojené s následným kolapsom. Žiadny ekonóm si nemyslel, že rast, ktorý sme v západnom svete zažívali v 
minulých rokoch, môže trvať večne. Kríza prísť nemusela, no spomalenie ekonomického rastu bolo nevyhnutné. VČesku bola 
nezamestnanosť rekordne nízka a nedalo sa to ďalej šponovať. Nemali sme už koho zamestnávať. Do tohto spomaľovania 
prišla živelná katastrofa. Ak sa HDP prepadne o 10 percent, tak nevieme určiť, koľko z toho ide na vrub koronakrízy.  
 
* .celkové nastavenie centrálnych bánk je v poriadku?  
 
Kdeže, je zlé. Kroky centrálnych bánk pomáhajú bohatším na úkor chudobných. Centrálne banky zväčšujú morálny hazard, 
keď nakupujú aktíva, ktoré by štandardne nakupovať nemali. Lenže v rámci systému je ich konanie logické. Treba sa 
zamyslieť, či sám systém centrálnych bánk dokážeme nahradiť niečím iným.  
 
* .je pravda, že veľké centrálne banky ako Fed a ECB tlačia peniaze?  
 
Nie. Ekonómovia sú alergickí na to, keď niekto povie, že centrálne banky tlačia peniaze. Peniaze vytvárajú komerčné banky 
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vždy, keď si od nich niekto zoberie úver. Keď si človek berie hypotéku, tie peniaze predtým neexistovali, nik ich tam nevložil. 
Centrálne banky sú však v tomto procese kľúčové, lebo sa snažia ovplyvniť, koľko úverov sa bude poskytovať. Dnes sme na 
tom inak ako v 70. a 80. rokoch. Keď vtedy Fed znížil úrokové sadzby, stáli rady pred bankami a banky si vyberali, komu úver 
poskytnú. Dnes stoja banky rady na ľudí a vnucujú im úver. Banky vnucujú úvery, lebo si ľudia neberú také množstvo úverov, 
ktoré by centrálne banky potrebovali, aby sa dosiahla plánovaná inflácia.  
 
* .ako to myslíte?  
 
Cieľom centrálnych bánk je dvojpercentný rast in -flácie. Na to potrebujú, aby ľudia viac míňali, a tak dopyt potlačí ceny 
nahor. Na to, aby ľudia viac míňali, potrebujeme naplniť ich peňaženky, čo sa robí tak, že si ľudia naberú nové úvery a 
zadlžia sa. Takýto systém sme vytvorili. Lenže je to hlúpe a zlé. Centrálnym bankám historicky stačilo, ak povedali, že zlacnia 
peniaze a úvery budú lacnejšie. Tým motivovali komerčné banky, aby poskytovali lacnejšie hypotéky. Dnes máme v mnohých 
krajinách úrokové sadzby na nule, a ľudia si aj tak neberú nové hypotéky, lebo byty sú veľmi drahé. I keď si hypotéku vezmú, 
peniaze neminú inde alebo tie peniaze neminú, lebo už jednu hypotéku majú. Tento úverový kanál prestal fungovať, a tak 
centrálne banky ako Fed a ECB začali s kvantitatívnym uvoľňovaním: snažia sa ceny zdvihnúť iným spôsobom. Začali siahať 
po nástrojoch, ktoré sú nevyskúšané a teoretické. A tieto neštandardné kroky robia preto, lebo si ľudia neberú dosť hypoték.  
 
* .nie je úrok nižší ako inflácia nezmysel? Nedotuje banka kúpu môjho bytu, ak mi poskytne úrok nižší ako dve percentá?  
 
Banka to nedotuje a je pre ňu lepšie mať dvojpercentný úrok než nemať žiaden. Kým je nominálny úrok kladný, tak sa to 
banke oplatí.  
 
* .takže ak je úrok vyšší ako nula, tak je systém udržateľný?  
 
Je lepšie požičať vám 100 eur za jednopercentný úrok, aj keby bola inflácia desať percent, pretože jedno percento je stále 
lepšie ako nič.  
 
* .banky teda len znižujú svoje straty, alebo sú stále v zisku?  
 
Sú vo veľkom zisku. Vyplýva to z toho, že banky peniaze vytvárajú. Ak by sme si požičali peniaze od úžerníka alebo od 
nebankovej spoločnosti, tak peniaze, ktoré požičiavajú, musia reálne mať, a požičiavajú zo svojho. Preto sú ich úroky také 
vysoké. Keď však poskytne pôžičku banka, tak tie peniaze, ktoré požičiava, nikdy neexistovali a banka ich vytvorí. Ak vám 
banka poskytne dvojpercentný úrok, jediné, čo v tom musí byť zahrnuté, je ich marža a niečo, z čoho zaplatia zamestnancov 
a budovy. Vlastne i tých zamestnancov platí z novovytvorených peňazí. Časť kryje riziko zlyhaných úverov. Ak by mala banka 
poskytovať úvery z vlastných peňazí, bolo by to zložitejšie, ale banka môže peniaze vytvárať.  
 
* .juraj Karpiš vo svojej knihe v princípe tvrdí, že za každou recesiou a krízou stoja „zlé peniaze“, teda vytvorené peniaze.  
 
Áno, ale takto to fungovalo vždy. Aj ja dokážem peniaze vytvoriť medzi nami. Na papier napíšem, že vám dlžím 100 eur, a 
keď to akceptujete, tak sme práve vytvorili peniaze. Ale teraz sa to robí systematicky a len čo zbadáme nejaký problém, 
snažíme sa ho vyriešiť práve tým, že sa snažíme namnožiť nové peniaze.  
 
* .narazili sme teraz na limit tohto systému a prestávame mu dôverovať?  
 
Žiaľ, nie je to úplne pravda. Ak sa pozrieme na to, čo sa dialo v marci a apríli, zistíme, že ľudia držia množstvo rôznych aktív. 
Ľudia globálne vlastnia aktíva vo forme dlhopisov, akcií alebo umenia. Len čo vznikla kríza, ľudia neutekali od peňazí, práve 
naopak. Začali sa utiekať k peniazom a hotovosti. Dôsledkom toho bolo, že ceny aktív klesali. Videli sme, že dolár začal 
brutálne posilňovať. Nevidím, že by ľudia strácali dôveru k peniazom. Skôr či neskôr sa to stane, no potrvá to ešte veľmi dlho.  
 
* .akcie padali len krátko. Teraz sú v princípe späť na úrovni z konca minulého roka alebo aj vyššie. Dôvera k akciám teda 
tiež žije.  
 
Áno, je to sprostredkovaná dôvera k peniazom. Investori na akciových trhoch totiž verili, že centrálne banky systém 
zachránia.  
 
* .ako zachránia? Garanciou vkladov?  
 
Nie, investori verili, že skôr či neskôr centrálne banky do systému nalejú peniaze cez nové úvery. Zjednodušene povedané, 
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keď si vezmem hypotéku, tie peniaze miniem na byt a človek, od ktorého som si byt kúpil, ich nevydá na stotisíc chlebov. Ak 
by tieto peniaze minul na stotisíc chlebov, tak by zdražel chlieb. Kúpi si rovnaké množstvo chleba ako v minulosti a cena 
chleba ostane nezmenená. On peniaze skôr investuje na akciovom trhu alebo si za ne kúpi novú nehnuteľnosť. Keď sa 
poskytuje úver, cena chleba rastie o dve percentá ročne, ale cena nehnuteľností rastie o 10 percent ročne a cena akcií 
možno o 20. Po poslednej kríze vzrástli ceny chleba o 30 percent, ale aby sa dosiahla želaná investícia, stúpli ceny akcií o 
stovky percent. Boli časy, keď sa akcie nakupovali preto, lebo sme videli, že firma vyrába dobrý produkt, tak sme si kúpili jej 
akcie. Dnes je toto hľadisko irelevantné, lebo vieme, že do firiem skôr či neskôr peniaze nalejeme.  
 
* .akciový trh je teda deformovaný?  
 
Brutálne.  
 
* .v čom?  
 
Na akciovom trhu je istota, že centrálne banky nenechajú akciový trh padnúť. Keby začal akciový trh padať, centrálni bankári 
by na trh napchali peniaze. Investori vedia, že systém bude zachránený. Ak akcie nenakúpia investori, tak ich nakúpia 
centrálni bankári. Tento systém sa dá definovať termínom „zombifikácia“ ekonomiky. Tento systém plus-mínus funguje, ale 
ak majú ľudia takéto istoty, tak nefunguje starý dobrý kapitalistický motív byť ziskový a absentuje aj strach z krachu. Keď 
teraz niečo pokazím, nemusím sa báť a ekonomika bude pokračovať. Rast ekonomiky aj za súčasného stavu bude, ale bude 
pomalší: ako zombie.  
 
* .v systéme sme teda odstránili dôležitý prvok: možnosť straty a krachu?  
 
Áno a je to strašná škoda, ale ťažko merateľná, keďže neuvidíme, o čo rýchlejšie sme mohli rásť. Nemusíme veštiť. 
Japonsko to robí už 30 rokov a vidíme, že to nejako funguje, no ich rast je momentálne 1-2 percentá a v minulosti bol 
dvojciferný.  
 
* .teda takouto finančnou politikou spomaľujeme rast?  
 
Presne.  
 
* .z akých dôvodov to robíme?  
 
Z historických. Zásah do súčasného systému si vyžaduje odvahu. Občas sa to deje, keď nastanú veľké krízy a zlomy.  
 
* .kríza je tu, máme teda aj šancu, že sa niekto do toho systému odváži zasiahnuť? Alebo sa systém ešte viac zakuklí?  
 
Možno sa odváži. Práve táto a minulá kríza sú momentom, keď si uvedomíme, že tento systém je čudný a krehký a niečo sa 
nám na ňom nepáči. Vtedy začnú z akademického prostredia znieť aj hlasy, že by sme to mali celé skúsiť inak. Otázka je, či 
tieto hlasy budú silnejšie.  
 
* .minulý týždeň nastal v EÚ zlom. Angela Merkel ešte donedávna odmietala vytvorenie eurobondov. Potom sa s ňou stretol 
Emmanuel Macron a zhodli sa, že si chcú vziať pôžičku vo výške 750 miliárd eur. Aké dôsledky to bude mať?  
 
Opäť ide len o posilňovanie morálneho hazardu a o zombifikáciu ekonomík. Rovnako ako pri akciových spoločnostiach ide o 
snahu odstrániť možnosť strát a ponechať len možnosť zisku. Rozdiel je len v tom, že sa to koná na štátnej úrovni. Pôžička 
má krajinám povedať, že sa nemusia báť bankrotu.  
 
* .teda pôžička je snaha o elimináciu bankrotu ktorejkoľvek krajiny?  
 
Určite. Vidíme to pri chronicky zadlžených krajinách. Chvalabohu, že koronakríza nebola tak silná vGrécku ako napríklad 
vTaliansku. Taliansko je ohnis -kom, pri ktorom by sme sa mali baviť o tom, za akých podmienok by mohlo skrachovať, no 
existuje snaha tomu zabrániť.  
 
* .prečo existuje tá snaha?  
 
Ak sa niekto správa nezodpovedne, tak by zbankrotovať mal. No my sme si vytvorili systém, ktorý je hrou o tom, že 
požičiavame peniaze a dúfame, že ich dostaneme späť s nejakým úrokom. Ak by chcel niekto požičať Taliansku, tak je to 
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gambler a je logické, že za to bude chcieť vyššie úroky, pretože existuje riziko, že Taliansko svoj dlh nevráti. Riziko v 
systéme pôžičiek vždy existovalo, ale teraz sme vymysleli perpetuum mobile, že všetky inštitúcie musia považovať štátne 
dlhy za niečo nerizikové. Niekto dokonca považuje štátne dlhopisy za bezrizikovú vec. Americký dlhopis je vraj bezrizikový, 
čo nedáva zmysel. Nič nie je bezrizikové. Túto hru, v ktorej sme označili dlhopisy za bezrizikové, sme donútili hrať všetkých. 
Penzijné fondy, ktoré sú súkromné, musia povinne investovať do štátnych dlhopisov. Ľudia majú v týchto fondoch nasporené 
peniaze a samozrejme nechceme, aby krajiny skrachovali. Ak by Taliansko skrachovalo, tak na to nedoplatia len tí, ktorí 
Taliansku priamo požičali a urobili tým chybu. Táto investícia sa týka náš všetkých, a to je problém. Ak by to bolo ako kedysi, 
že by riziko znášali len investori, tak by som nemal problém s tým, aby Taliansko skrachovalo.  
 
* .nemôžeme teda nechať skrachovať Grécko, Taliansko či Španielsko, lebo by sa to dotklo nás všetkých?  
 
Áno dotklo by sa to predovšetkým ľudí, ktorí majú peniaze na účtoch a fondoch, čiže predovšetkým chudobných. Chápem 
teda, prečo sa snažíme zachraňovať všetkých, ale nie je to udržateľný systém do budúcnosti. Stojí za to zvážiť apriznať si, že 
sme urobili chybu a budeme musieť prejsť nejakým marazmom, ktorý bude trvať niekoľko rokov. Všetci politici sa snažia 
tento problém odsunúť do budúcnosti – aby už v politike neboli, keď to celé praskne.  
 
* .čo teda touto pôžičkou, ktorú si chce EÚ vziať, sleduje?  
 
Ten objem, ktorý si chce EÚ požičať, nie je dostatočný na to aby sme zachránili Taliansko, ktoré má dlh asi 120 percent 
HDP. Táto pôžička je marketingový signál, ktorý na trhy funguje. Len čo Macron a Merkel spolu povedia, že chcú niečo robiť, 
zvýšia dôveru investorov v štátne dlhopisy.  
 
* .znamená to, že Taliansko si vďaka tomuto signálu dokáže refinancovať svoj dlh?  
 
Znamená to, že sa Taliansko budeme snažiť zachrániť, ak by to bolo potrebné.  
 
* .no ale Taliansko má dlh vyše 120 percent HDP...  
 
Keď sa pozrieme na výnosy dlhopisov, tak sa to sedliackym rozumom nedá pochopiť. Požičiavať Taliansku za takmer nulový 
úrok je nezmysel, lebo neverím, že Taliansko dokáže svoje dlhy splatiť. Investovať do talianskeho dlhu je však racionálne – 
lebo dnes vidím, že taliansky dlh zaplatí nemecký daňový poplatník. Výnosnosti všetkých dlhopisov začali padať na úroveň 
tých nemeckých. Deje sa to preto, lebo investori verili, že vo chvíli, keď by Grécko krachovalo, zachráni ich nemecká kreditka.  
 
* .investori tomu veria, ale je to naozaj tak?  
 
Áno, veď sa to nakoniec aj stalo. Veurópskych zmluvách je napísané, že nie je možné bailoutovať krajiny a nie je možné 
vzájomné ručenie si za dlhy, čo stále platí.  
 
* .platí to aj v realite?  
 
Malo by, ale nikto tomu už neverí. Ak by tomu totiž ľudia verili, tak výnos z talianskych dlhopisov bude o 20 percent vyšší 
oproti tomu nemeckému. Riziko požičať Nemecku a Taliansku je neporovnateľne vyššie. Realita je však iná a investori veria 
tomu, že klauzula o bailoute neplatí.  
 
* .prečo si teda ide reálne EÚ vziať pôžičku?  
 
EÚ sa snaží zabezpečiť to, aby vo chvíli, keď sa budú musieť všetky krajiny zadlžiť, aby ten dlh nebol drahý. Teda aby si 
ohrozené krajiny nemuseli požičiavať za dvadsať percent, ale za jedno percento. Ohrozené krajiny si totiž nemôžu požičiavať 
za dvadsať percent, lebo by to nevedeli splatiť. To by mohlo viesť k špirálovej reakcii. Ak by Taliansko vydalo dlhopisy a na 
trhoch by požiadalo o peniaze, tak by ich nikto veľmi nechcel. A v tej chvíli by sa prestalo veriť dlhopisom, ktoré by sa začali 
rozpredávať, čo by vyvolalo špirálovitú reakciu, ktorej dôsledok by bol krach krajiny. Je teda snaha zaručiť sa, že nebude 
problém, že sa Taliansko zadlží. Tomuto fenoménu pomáhajú centrálne banky. ECB nákupmi dlhopisov znižuje výnosy 
dlhopisov, čím zlacňuje dlh krajín, ktoré sú na tom horšie.  
 
* .politici hovoria, že pôžička, ktorú si chce EÚ zobrať, nie je vytvorením eurobondov. Nie je však súčasný stav práve 
počiatkom eurobondov?  
 
V princípe ešte nevieme, čo EÚ spraví. EÚ totiž nesmie mať nevyrovnaný rozpočet a otázka je, či tieto peniaze, ktoré si chcú 
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požičať, dokážu vykryť mimorozpočtovými zdrojmi. Neviem si predstaviť, ako EÚ vezme technicky túto pôžičku. Podľa 
súčasných pravidiel nemôže vyhlásiť, že bude mať deficitný rozpočet a rozdiel zaplatí vydaním dlhopisov. To nejde. Je dosť 
možné, že si EÚ túto pôžičku nebude môcť zobrať.  
 
* .reálnejšie je riešenie, v ktorom by si pôžičku zobrala eurozóna?  
 
Je to reálnejší scenár. Eurozóna má fondy, ktoré by boli schopné tieto požičané peniaze prijať, napríklad európsky 
stabilizačný mechanizmus (euroval). Cezeň by sa dala táto pôžička financovať rovnako ako v rokoch 2008 – 2009.  
 
* .angela Merkel spoločné pôžičky dlho odmietala. Je teda plánovaná pôžička prvým krokom k eurobondom?  
 
Iste, no nie je to prvý krok, je asi desiaty. Európskej federalizácii sme sa priblížili už Lisabonskou zmluvou, spoločným 
ministrom zahraničných vecí a spoločným prezidentom. Táto pôžička je však zásadný krok k vytvoreniu eurobondov. Ak si 
EÚ túto pôžičku vezme, tak to eurobond de facto bude. Pôžička a eurobondy sú ďalší krok k federalizácii, o čom sa nakoniec 
otvorene hovorí. Macron aj Merkelová chcú, aby takéto nástroje existovali.  
 
* .v čom sú dôležité eurobondy?  
 
Sú dôležitejšie pre eurozónu ako pre EÚ. Eurozóna je menová oblasť, ktorá nie je optimálna. Má svoje prob lémy, ktoré 
voláme asymetrické šoky, teda niektoré krajiny sa správajú inak. Súčasná kríza je symetrická a zasiahnuté boli všetky krajiny, 
minulá finančná kríza však zasiahla niektoré krajiny viac ako iné. Keď sú šoky asymetrické, tak sú eurobondy teoreticky 
niečo, čo dáva zmysel. Otázka je, či náklady takéhoto mechanizmu nebudú väčšie ako výnosy, ktoré z eurozóny máme. V 
eurozóne bude musieť taký prvok vzniknúť skôr či neskôr.  
 
* .eurobondy a federalizácia EÚ teda nie sú riešením?  
 
Ani náhodou. Eurobondy vytvárajú obrovský morálny hazard.  
 
Ide o snahu odstrániť možnosť strát a ponechať len možnosť zisku, rovnako ako pri akciových spoločnostiach. Rozdiel je v 
tom, že sa to koná na štátnej úrovni.  
 
.dominik Stroukal Narodil sa v roku 1987. Je hlavný ekonomický expert skupiny Roklen. Vyučuje na VŠ Cervo Inštitút, aktívne 
publikuje v časopise Trade-off. Je autorom prvej českej knihy Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti a knihy Ekonomické 
bubliny. V minulosti bol riaditeľom Liberálneho inštitútu a riaditeľom Ludwig von Mises inštitútu pre Českú republiku a 
Slovensko. Medzi hlavné témy jeho odborného zamerania inštitútu patria hospodársky cyklus, ekonómia médií, kryptomeny a 
peňažné alternatívy a teória ekonomických systémov. 
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Hoci koaliční politici niekedy tvrdia, že diskusia o definitívnom zatvorení obchodov v nedeľu medzi nimi neprebieha, opozícia 
už o pár dní prinúti koaličných poslancov ukázať svoj názor. Na júnovej schôdzi bude totiž opozícia pretláčať dva svoje 
návrhy na zrušenie nedeľného predaja.  
 
Preto sme dali na jedno miesto všetky argumenty pre zavretie obchodov v nedeľu, aj pre zachovanie slobody predaja a 
návštevy obchodov, zosumarizovali sme, kto a prečo asi sa stavia na jednu alebo druhú stranu a aké možné kompromisy sú 
napokon na stole.  
 
Kto sa najviac zapája do debaty a čo hovorí:  
 
Zväz obchodu je za zákaz nedeľného predaja okrem zopár nedieľ v okolí Vianoc, Veľkej noci a po prázdninách. V debate ho 
počuť najviac, je to organizácia s 90 členmi  
 
(vrátane stredných odborných škôl), z veľkých maloobchodných hráčov je v zväze COOP Jednota, CBA, Fresh a Delia, 
členom je aj veľkoobchod s potravinami Labaš.  
 
Šéf zväzu slovenských obchodníkov Martin Katriak vraví, že nedeľa nie je rozhodujúcim dňom, na ktorom by obchody padali, 
pokiaľ by boli zatvorené. Katriak je tiež šéfom Coop Jednoty, ktorá niektoré svoje predajne v nedeľu zatvorila už pred 
koronakrízou.  
 
Sedem členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) nemá na zákaz nedeľného predaja jednotný názor. Ide 
predovšetkým o zahraničné reťazce Billa, Kaufland, Lidl, Metro, Tesco, DM Drogerie Mark, jedine Terno má slovenských 
vlastníkov.  
 
Jednoznačne proti zákazu sú obchodníci s nepotravinárskym tovarom (oblečením, elektronikou a ďalším spotrebným 
tovarom). Tí počas koronakrízy narýchlo vytvorili Iniciatívu slovenských maloobchodníkov, spojila ich snaha čo najskôr otvoriť 
obchodné centrá. Teraz spolu bojujú proti zákazu nedeľného predaja. Iniciatíva má viac ako 150 členov, je v nej napríklad 
NAY (firma je aj v Zväze obchodu), Martinus, Fann-Parfumérie, LPP, Regal Burger a ďalší.  
 
Často sa do debaty o nedeli zapájajú aj pekári, ktorí by sa možnosti piecť na nedeľu ráno radi zriekli. Šéfka ich zväzu Tatiana 
Lopúchová vraví, že výroba počas víkendov je pre ich členov najmä pre momentálne príplatky za prácu vysoko nerentabilná. 
Zákaz nedeľného predaja i preto vyhovuje. Pekári sa dlhodobo sťažujú na vyššie víkendové príplatky za prácu, časť malých 
pekární výrobu počas víkendu už zastavila, časť pekární obmedzila čerstvý sortiment.  
 
Hlas proti zákazu prezentuje aj občianska iniciatíva Nechajme to otvorené, ktorá argumentuje napríklad šancou študentov si 
v nedeľu privyrobiť. Ide o iniciatívu dvoch kreatívcov, ktorých petíciu proti zákazu nedeľného predaja podpísalo doteraz asi 11 
000 ľudí.  
 
Proti zákazu sa postavila aj platforma Ako dlho vydržíme, ktorá zastupuje prenajímateľov obchodných priestorov vo veľkých 
nákupných centrách, ale aj viac ako 100 maloobchodných firiem.  
 
Za zatvorené obchody v nedeľu je Aliancia za nedeľu, ktorá má blízko ku kotlebovcom.  
 
Konfederácia odborových zväzov je za úplný zákaz predaja v nedeľu aj po skončení pandémie. Vraví, že ide o služby, ktoré 
ak v nedeľu nebudú, neohrozí to život alebo zdravie občanov. Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu je 
skôr za obmedzenie nedeľného predaja napríklad tak, že pár nedieľ v roku by zostalo otvorených (podobne ako to žiada Zväz 
obchodu).  
 
Voľnú nedeľu podporuje aj Konferencia biskupov Slovenska.  
 
Z ekonómov počuť najmä analytikov inštitútu INESS, ktorí tradične obhajujú slobodu výberu. Martin Vlachynský z inštitútu v 
štúdii ukázal argumenty v prospech nedeľného predaja.  
 
Dva návrhy sú už v parlamente  
 
Nejednotná koalícia: Nielen medzi obchodníkmi, ani vo vládnej koalícii nie je na zákaz nedeľného predaja jednotný názor. 
Zatiaľ čo OĽaNO aj Sme rodina by to privítali, SaS je jednoznačne proti. Veronika Remišová zo Za ľudí je skôr za riešenie, že 
zamestnanec dostane na výber, či chce v nedeľu pracovať alebo nie. Toto riešenie podporila ako možný kompromis aj SaS.  
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Premiér Igor Matovič minulý týždeň povedal, že zatiaľ v koalícii debata o tom nie je a naďalej platí to, že obchody sú v nedeľu 
zavreté iba počas koronakrízy. Povedal však zároveň, že sa bude snažiť Richarda Sulíka presvedčiť, aby sa to zaviedlo 
natrvalo. „Nateraz to nie je otázka, ale snaha určite bude,“ povedal Matovič.  
 
Zákaz nedeľného predaja s výnimkou benzínových púmp či pohotovostných lekární má na Slovensku podporu väčšiny ľudí z 
prakticky všetkých sociodemografických skupín. Vyplýva to z prieskumu, ktorý medzi 14. a 21. májom pre Denník N 
uskutočnila agentúra Focus.  
 
V stredu začína v parlamente schôdza, na ktorej budú poslanci hlasovať aj o návrhoch Smeru (predložili ho Ján Podmanický, 
ktorý už z poslaneckého klubu Smeru vystúpil a Marián Kéry) a ĽSNS o zákaze maloobchodného predaja v nedeľu 
(výnimkou je predaj na čerpacích staniciach, v lekárňach, na letiskách a podobne).  
 
Podľa Matoviča novela zákona z dielne opozície parlamentom neprejde.  
 
Argumenty proti zákazu predaja v nedeľu  
 
1. Je kríza, prečo sa to rieši teraz?  
 
Najprv dva citáty:  
 
„V aktuálnej ťažkej ekonomickej situácii má význam zachovanie každého jedného pracovného miesta,” vraví poslanec Marián 
Viskupič (SaS).  
„My na jednej strane nedovolíme ľuďom si nakúpiť v čase, keď nie sú v práci, na druhej strane nedovolíme podnikateľom 
zarobiť a vlastne mať tržby a vykryť straty, ktoré v súčasnosti majú,” hovorí Tibor Gregor z Klubu 500.  
 
Minimálne časť obchodníkov má určite pre koronakrízu nižšie tržby. Medzi nimi sa hovorí, že kríza zmenila pomer 
obchodníkov, ktorí sú za zavreté obchody v nedeľu, teraz je ich menej.  
 
Združenie SAMO poskytlo štatistiky, podľa ktorých obchodníci s potravinami a drogistickým tovarom zaznamenali od marca 
do polovice apríla 2020 nárast tržieb o 11 % (podľa údajov spoločnosti Nielsen), v apríli došlo k obratu a tržby im 
medzimesačne mierne klesli (o 1,3 %).  
 
Obchodníci tiež tvrdia, že majú počas tejto krízy vyššie personálne náklady, lebo vyplácajú rizikové príplatky (predavač je v 
prvej línii), aj vyššie hygienické náklady (na SBS-ky, dezinfekcie). Kombináciou opatrení – štvorcové metre a seniorské 
hodiny prišli o 8 a pol dňa mesačne.  
 
Makroekonomicky by to bolo škodlivé, ale nie dramaticky: Nedeľný zákaz predaja by ovplyvnil aj celkovú výkonnosť 
slovenskej ekonomiky, aj keď nie zásadne. Podľa výpočtov ministerstva financií by zatvorenie maloobchodných prevádzok v 
nedeľu znížilo HDP Slovenska o 0,15 % (asi 135 miliónov eur) a maloobchodné tržby by klesli o 1,9 % ročne. Ministerstvo to 
uviedlo v stanovisku k obom opozičným návrhom.  
 
Podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP), ktorý to rátal, celkový vplyv zákazu zmierňuje fakt, že časť nákupov sa presunie v čase 
a do iných prevádzok. Zároveň platí, že nákupy v nedeľu sú oproti iným dňom nižšie a predstavujú asi 55 % toho, čo v 
priemere za jeden deň za pondelok až sobotu. Ukazujú to údaje z eKasy z februára a zo začiatku marca 2020. 
„Predpokladáme, že na nedele tak pripadá asi 8,4 % celkových tržieb v roku,“ uviedol IFP.  
 
Medzinárodná skúsenosť podľa vládnych ekonómov ukazuje, že substitúcia v čase zavisí od logistickej dostupnosti 
prevádzky. Pri hypermarketoch a supermarketoch dosahoval presun nákupov na iný deň 72 %. Zároveň sa ľudia pokúsia 
nakúpiť v iných prevádzkach s podobným tovarom (stánky, pumpy a podobne), ktorých sa zákaz netýka, čo môže ešte znížiť 
výpadok o 20 %. Za týchto predpokladov výpadok maloobchodných tržieb dosiahne spomínaných asi 1,9 %.  
 
Podľa IFP strácať budú všeobecne spotrebitelia a zamestnanci. Získajú naopak firmy, keďže zavreté bude mať aj 
konkurencia a väčšina spotreby sa len presunie v čase.  
 
2. Niektoré obchody a niektorých výrobcov to poškodí vážne  
 
Šéf Zväzu obchodu Katriak vraví, že nedeľa je pre nich najslabším dňom v týždni. Maloobchodný obrat v predajniach 
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potravín v nedeľu je približne 2 až 4 % z týždňového obratu a pri priemyselnom tovare 10 až 12 %.  
 
Šéf SAMO Martin Krajčovič však upozorňuje, že ekonomický dopad nie je na každého obchodníka rovnaký. Pre niektorých 
predajcov je nedeľa aj tretí alebo štvrtý najsilnejší deň v týždni. Nedele tvoria často až pätinu celkového obratu nákupných 
centier či predajcov nábytku.  
 
“Z pohľadu tržieb naše prevádzky generujú v nedeľu v priemere až do 20 % z celkového týždňového obratu spoločnosti. 
Znamená to, že po sobote je to pre nás druhý najdôležitejší deň v týždni,” vraví Patrik Čanecký z odevnej siete LPP.  
 
“Zákazníci k nám chodia v nedeľu aj preto, že nákup technického vybavenia je často niekoľkohodinový proces výberu a 
poradenstva a cez týždeň po práci na to nemajú čas. Náš sortiment sa nedá porovnávať s predajom rožkov,” vraví šéf NAY 
Peter Zálešák. Firma patrí medzi tie, ktoré najaktívnejšie vystupujú proti zákazu nedeľného predaja.  
 
Všeobecne, problém by mali tí obchodníci, ktorí sa viac spoliehajú na impulzívne nákupy. Išlo by najmä o obchody s odevmi, 
elektronikou, nábytkom, ktorí sú sčasti viazaní na impulzívne nákupy počas víkendov, kedy sa ľudia zhromažďujú v 
obchodných centrách.  
 
Šéf SAMO Martin Krajčovič pripomína, že tržby aj zákaznícke správanie sa niekde dá rozložiť aj do iných dní a niekde je 
viazané vyslovene na víkend. Tržby obchodníkov v obchodných centrách sú vyslovene viazané na víkendový predaj.  
 
Aj analytička Poštovej banky Jana Glasová predpokladá, že ľudia nákupy predovšetkým potravín a tovarov každodennej 
spotreby presunú na iné dni. „Určitý a pravdepodobne len krátkodobý pokles tržieb ale môžu zaznamenať iné obchody, 
napríklad s oblečením, obuvou, športovými potrebami, hračkami a podobne. Za takýmito nákupmi totiž často vyrážame cez 
víkend,“ vraví Glasová.  
 
3. Ľudia prídu zbytočne o prácu  
 
Europoslanec Eugen Jurzyca (SaS) považuje za zásadný argument proti zákazu nedeľného predaja stratu pracovných miest. 
„Nie hocijakých, ale práve tých pracovných miest, ktoré sú často málo dostupné pre niektoré skupiny ľudí a v niektorých 
regiónoch,“ hovorí.  
 
Radovan Ďurana z inštitútu INESS pripomína, že to zasiahne najmä prácu mladých, podľa Eurostatu každý štvrtý mladý 
človek do 34 rokov robil práve počas víkendu.  
 
Podľa Iniciatívy slovenských maloobchodníkov môže prísť o prácu 40-tisíc ľudí, čo by zvýšilo nezamestnanosť o približne 1,5 
percentuálneho bodu. Vychádzali z toho, že maloobchod zamestnáva zhruba 300-tisíc ľudí (ďalší ľudia sú naňho pracovne 
naviazaní) a keby odpadol jeden deň v týždni, približne jedna sedmina zamestnancov bude nadbytočná.  
 
Patrik Čanecký, konateľ odevnej siete LPP Slovakia, ktorá zastrešuje niekoľko módnych značiek a je tiež v tejto iniciatíve, 
predpokladá, že počty zamestnancov by museli znížiť zhruba o desať percent.  
 
„Rozhodnutie nechať prevádzky zatvorené v nedeľu ovplyvní potrebu počtu zamestnancov v prevádzkach a ich počet sa 
bude znižovať,“ povedala PR manažérka Eurovey Oľga Hammer pre Hospodárske noviny. Podobne reagovali aj Kika, 
prevádzkovateľ žilinského, piešťanského a košického Auparku, Jysk aj Pepco.  
 
V nedeľu však pracuje aj veľa brigádnikov. “V priemere máme v nedeľu 50 % zamestnancov na trvalý pracovný pomer a 50 
% na dohodu, brigádnikov. Samozrejme, v tomto prípade to závisí aj od konkrétnej prevádzky a lokality,” vraví Čanecký z 
LPP.  
 
Expert strany PS na otázky zamestnanosti Michal Páleník vraví, že máme dáta o zamestnanosti v nedeľu vo veľkých 
podnikoch, kde práca v nedeľu postupne klesá (najmä pre vyššie náklady na príplatky) a celkové agregátne dáta. No 
netušíme presne, ako sa robí v nedeľu v malých podnikoch.  
 
4. A platy môžu byť nižšie  
 
Príplatok za prácu v nedeľu je 100 % minimálnej hodinovej mzdy, čiže na hodinu je to najmenej 3 eurá na hodinu. V sobotu je 
tento príplatok v polovičnej výške.  
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Koľko sú reálne príplatky za nedeľu: Inštitút INESS vypočítal podľa údajov firmy Trexima, že priemerný príplatok za prácu v 
nedeľu dosahuje v maloobchode v kategórii nešpecializované predajne 29 eur mesačne (v roku 2019), pričom priemerne 
zamestnanec odpracuje v nedeľu 11 hodín mesačne.  
 
V kategórii maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach je to 37 eur za 23 nedeľných hodín 
mesačne. „Zamestnanci za výmenu jednej až dvoch voľných nedelí za iný voľný deň v týždni získajú dodatočných 30 až 40 
eur ku mzde,“ vraví Martin Vlachynský z INESS.  
 
Šéf Zväzu obchodu Katriak vraví, že predavačka so mzdou na úrovni 600 až 700 eur si za nedeľu vďaka príplatku privyrobí 
15 až 18 eur. „Nepodceňujeme ani 1 cent, ale toto sú peniaze, ktoré nemôžu byť argumentom niektorých autorít, že oni si 
chcú zarobiť,“ konštatoval.  
 
5. Tržby v nedeľu nebudú, no náklady úplne zostanú  
 
„V prípade nedeľného zákazu by sa nám znížil počet dní predaja až o 69 dní. Netreba zabúdať, že aj počas týchto dní 
platíme náklady spojené s užívaním prenajatých priestorov,“ upozornil Patrik Čanecký z LPP.  
 
Prevádzky podľa INESS neovplyvnia tretinu až polovicu nákladov v nedeľu, čiže náklady im zostanú, no tržby nebudú mať 
žiadne.  
 
„Je veľký rozdiel v tom, či hovoríme o obchodnej sieti malých potravín, kde je ten pokles tržieb z nedele zanedbateľný, alebo 
či hovoríme o veľkoplošných predajcoch, ktorým to spôsobí značné prepady,“ vysvetlil analytik obchodu Ľubomír Drahovský.  
 
6. Ľudia minú peniaze inde  
 
Pravdepodobne by si polepšili kaviarne alebo reštaurácie. Odhady na to nie sú.  
 
Zatvorené nedele počas koronakrízy ukazujú, že ľudia viac nakupujú potraviny na čerpacích staniciach.  
 
“Vidíme, že o základné potraviny majú zákazníci záujem, a to najmä v časoch, keď sú bežné obchody zavreté. V priebehu 
karanténnych mesiacov vzrástli predaje všetkých položiek, akými sú mliečne aj mäsové výrobky, pečivo, alko a nealko 
nápoje či cigarety,“ hovorí Petr Šindler zo Shell Slovakia.  
 
„Počas nedieľ zaznamenávame najmä zvýšený záujem v kategóriách alkoholických a nealkoholických nápojov, tabaku, 
gastra a zmrzliny. Zvýšenie sa pohybuje rádovo v desiatkach percent v závislosti od tovaru,“ povedal hovorca Slovnaftu 
Anton Molnár.  
 
Teoreticky by zatvorené obchody v nedeľu mohli podporiť aj cezhraničné nákupy, ale nie je k dispozícii dobrý odhad, či by bol 
tento vplyv dôležitý alebo zanedbateľný.  
 
7. Väčšina pracujúcich v nedeľu aj tak nerobí v maloobchode  
 
Zamestnanci maloobchodu tvoria podľa inštitútu INESS iba 13 percent ľudí (niečo vyše 47-tisíc ľudí), ktorí pracujú v nedeľu. 
Neznamená to, že pracujú každú nedeľu v mesiaci. Takže väčšina ľudí v nedeľu pracuje inde ako v maloobchode.  
 
Podiel ľudí pracujúcich v nedeľu podľa dát Eurostatu na Slovensku tak či tak klesá. Dlhé roky sa držal okolo pätiny, po roku 
2015 začal klesať a v roku 2019 dosiahol 16,3 %. V rámci EÚ patríme medzi krajiny s vyšším podielom (priemer EÚ bol 14,2 
%). Vyšší podiel pracujúcich v nedeľu ako naša krajina malo vlani Grécko, Fínsko, Malta, Veľká Británia, Španielsko, Írsko a 
najvyšší podiel malo Holandsko (20,7 %).  
 
8. Sme v slobodnej krajine, načo toľko zákazov  
 
„Podľa mňa zákaz nedeľného predaja nie je dobre zdôvodnený, mne pripadá ako útok na symboly trhovej ekonomiky, 
konkrétne na obchody. Ak by to tak nebolo, návrh na zákaz práce v nedeľu by sa netýkal len obchodov,“ vraví europoslanec 
Jurzyca (SaS).  
 
Argumenty za nedeľný zákaz predaja  
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1. Zamestnanci obchodov by mohli byť s rodinami  
 
“V obchode pracuje zhruba 380 000 ľudí, z toho je 80 – 85 % žien a hlavne starostlivosť o ženy, ale nielen o nich, ale aj ich 
rodiny nás vedie k tomu, aby sme vytvorili prostriedky a nástroje pre to, aby mohli byť jeden deň v týždni nedeľu doma,” 
povedal šéf COOP Katriak.  
 
Zamestnanci maloobchodu sú síce len menšou skupinou ľudí pracujúcich v nedeľu (tvoria 13 percent), protiargument je, že 
na rozdiel od niektorých iných profesií nie je nevyhnutné, aby bol obchod v nedeľu otvorený.  
 
Argument, že rodiny by v nedeľu mohli tráviť čas spoločne, používajú aj dva opozičné návrhy o zákaze nedeľného predaja.  
 
2. Príplatky by mohli byť v sobotu rovnako ako v nedeľu  
 
Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) povedal, že ak by mali byť problém vysoké nedeľné príplatky, ktoré by zrazu 
neboli, presunú sa na sobotu.  
 
Aj Vladimír Sirotka z asociácie malých a stredných podnikov si myslí, že to, čo sa ušetrí, by mohlo prispieť „k určitému 
zvýšeniu“ v tých ostatných dňoch.  
 
Ekonómovia INESS však vravia, že maloobchod je vysoko konkurenčný segment s nízkymi maržami, a preto by bolo naivné 
predpokladať, že zamestnávatelia dobrovoľne pristúpia k zvyšovaniu mzdy za ostatné dni v týždni.  
 
3. Obmedzenia fungujú aj v iných krajinách  
 
Podľa inštitútu INESS obmedzenie prevádzkových hodín obchodov v súčasnosti v rôznej miere platí v 13 štátoch EÚ, z toho 
v 7 štátoch platí všeobecný zákaz v nedeľu. Dva štáty (Rakúsko, Španielsko) majú okrem národných obmedzení aj 
regionálne.  
 
V niektorých krajinách neexistuje žiadne obmedzenie nedeľného predaja. Väčšinou sú to postkomunistické štáty, ale aj 
Švédsko a Fínsko.  
 
Belgicko nemá predaj v nedeľu explicitne zakázaný, ale obchodníci majú povinnosť zavrieť obchod jeden deň v týždni.  
 
„Maďarsko v roku 2015 zatvorilo obchody a hneď ich aj otvorilo. Trend v Európe je smerom k otvorených obchodom,” 
povedal ekonóm a europoslanec Jurzyca. Poľsko, naopak, zákaz sprísňovalo.  
 
4. Ľudia si na voľnú nedeľu zvyknú  
 
Obchody sú pre koronavírus v nedeľu zatvorené už viac ako dva mesiace, ľudia si na to začínajú zvykať. Vedia si nakúpiť v 
sobotu aj pondelok. „Ak to bude trvať viac ako dva mesiace, tak spotrebiteľ si na rytmus zvykne,“ povedal Ľubomír 
Drahovský, maloobchodný analytik, pre Hospodárske noviny.  
 
Foto N – Tomáš Benedikovič  
 
Aké sú možné riešenia, prípadne kompromisy  
 
Zamestnanci si uplatnia výhradu vo svedomí  
 
Nedeľný predaj by bol povolený, ale každý zamestnanec obchodu by sa mohol pri nástupe do práce vyjadriť, či chce alebo 
nechce pracovať v nedeľu. Zákonník práce by sa upravil. Bez toho by bolo riziko, že taký uchádzač o prácu by mohol byť v 
nevýhode, väčšie.  
 
Riešenie takejto voľby zamestnanca preferujú najmä obchodníci z Iniciatívy slovenských maloobchodníkov, ktorá zastupuje 
obchodníkov s iným ako potravinárskym tovarom. “Robili sme si pred pár dňami interný prieskum a 60 % z našich 900 
zamestnancov chce dobrovoľne v nedeľu pracovať, takže vieme vyskladať nedeľné zmeny na dobrovoľnej báze a z 
brigádnikov,” vraví Peter Zálešák z NAY.  
 
Za také riešenie je aj poslankyňa SaS Anna Zemanová: „Zamestnanec by pri uzatváraní zmluvy mohol dať výhradu, že 
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nechce v nedeľu pracovať a zamestnávateľ by ho nemal právo donútiť ísť v nedeľu do práce.“  
 
Rizikom je, že ak by si výhradu vo svedomí uplatnilo veľa zamestnancov a museli by byť nahradení dohodármi, úväzky časti 
zamestnancov by sa krátili.  
 
Nič sa nezmení, kto nechce, neotvorí  
 
Podľa Sulíkovej poradkyne Jany Kiššovej nedeľný predaj obmedziť netreba, mal by zostať súčasný stav a trh vyrieši, ktoré 
predajne budú v nedeľu zatvorené a ktoré nie. Tak to bolo aj pri nonstop predajniach.  
 
Podľa Drahovského by sa však v praxi mohlo stať, že zatvorené obchody by prišli o zákazníkov, ktorí by prešli k otvorenej 
konkurencii. Nakoniec by obchody zostali v nedeľu aj tak otvorené. Takže otvorili by aj tí, ktorí by inak nechceli.  
 
Podpredseda Smeru Richard Raši si na rozdiel od kolegov zo svojej strany myslí, že by to malo zostať tak ako teraz: „Naučili 
sme sa žiť aj so zatvorenými obchodmi, lebo to priniesla koronakríza. Ale možnože tá nedeľa by mohla ostať na báze 
dobrovoľnosti, aby aj daný podnikateľ si zhodnotil, či otvorenie obchodu v nedeľu preňho význam má alebo nie, a aby možno 
aj vzal do úvahy svojich zamestnancov.“  
 
Otváracie hodiny v nedeľu sa môžu skrátiť  
 
S možnosťou, že by obchody boli v nedeľu otvorené do 12.00 hodiny, nesúhlasia určite pekári. Vravia, že by to bolo pre nich 
„absolútne nevýhodné“.  
 
Tatiana Lopúchová, šéfka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, to vysvetľuje takto: Pekári odpracujú v 
priemere 15 percent pracovného času počas sobôt, 17 percent počas nedieľ a počas bežných dní (bez príplatkov) v priemere 
19 percent. Počas víkendu sú preto náklady na prácu zvýšené o príplatky tak vysoké, že ich v mnohých prípadoch tržby za 
predaj pekárenských výrobkov nedokážu pokryť.  
 
Pekárom by nepomohli ani nedele otvorené iba doobeda. Pekári musia ísť do práce aj napriek malým objednávkam a tržbám 
a fixné náklady zostávajú v plnej výške.  
 
Niektoré nedele v roku zostanú otvorené, v iných sa predaj zakáže  
 
Dva opozičné návrhy hovoria o úplnom zákaze nedeľného predaja v obchodoch. No tak to nechce ani Zväz obchodu. Šéf 
zväzu Katriak vraví, že sú za nemecký model, podľa ktorého sú predajne zatvorené asi 35 nedieľ v roku a otvorené asi 17 
nedieľ v roku (pred Vianocami, pred prázdninami, po prázdninách, pred Veľkou nocou, atď.). Práve preto zdôrazňujú, že chcú 
byť pri tvorbe zákona.  
 
Podľa odborníka na zamestnanosť Páleníka je tu však jeden paradox. Úrady práce stále z evidencie vyraďujú ľudí, keď 
odmietnu podpísať pracovnú zmluvu, že súhlasia s prácou v nedeľu. „Štát sa na jednej strane tvári, že práca v nedeľu nie je 
dobrá, s čím súhlasím, na druhej strane mali by sme mať ako štát slušnú definíciu, čo je to dobrá práca,” vraví Páleník.  
 
Zatvorené budú len niektoré typy obchodov  
 
Taká možnosť by vyriešila problém, že niektoré obchody sú orientované na nedeľný alebo víkendový predaj, kým iným 
nevyhovuje. O takej možnosti sa však zatiaľ hovorí málo, pretože by to zrejme narobilo problém pri úprave zákona. “Skôr sa 
obávam nejasnosti legislatívy. Veď len ako dlho dolaďovali zopár štátnych sviatkov, čo je to maloobchod, čo môže a čo nie 
byť zatvorené. A to je 5 dní do roka,” vraví expert PS na zamestnanosť Michal Páleník.  
 
V roku 2017 bola prijatá legislatíva, ktorá prikázala obchodom zavrieť počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. 

https://dennikn.sk/1908392/obchody-v-nedelu-kto-je-za-zakaz-a-co-z-toho-ma-a-kto-je-proti-a-co-z-toho-ma/ 
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Poľnohospodári tento rok prišli už o 30 percent úrody.  
 
LUČENEC/POLTÁR y Tohtoročné sucho napáchalo obrovské škody. Len v okresoch Lučenec a Poltár už prišli 
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poľnohospodári doposiaľ o zhruba 30 percent úrody. Počítajú s miliónovými škodami. Ak im štát nepodá pomocnú ruku, 
dosahy počasia môžu byť pre nich likvidačné. A nielen počasie im robí starosti. Už roky zvádzajú boj s početnými stádami 
lesnej zveri devastujúcimi polia, ktoré obhospodarujú.  
„Ak sa nezmení legislatíva, ktorá je podľa mňa miestami nastavená účelovo, najmä čo sa týka zveri, čaká nás ekonomická 
katastrofa,“ zhodli sa členovia Regionálnej potravinárskej a poľnohospodárskej komory (RPPK) v Lučenci.  
Polia ničia sucho a zver „Sucho je posledné roky naším najväčším nepriateľom, avšak tento rok je skutočne extrémne. Bez 
štátnej pomoci to farmári a družstvá sotva zvládnu. Ich ekonomika padá na kolená. Kým po iné roky boli v tomto období 
zrážky zhruba 100 mm, teraz nedosahujú ani tretinu. Konkrétne v období od 1. 4. do 26. 5. boli zrážky v rámci produkčnejšej 
južnejšej polovice okresov Lučenec a Poltár na úrovni 24 – 30 mm. Pritom práve májové dažde sú z hľadiska pestovania 
poľnohospodárskych plodín mimoriadne dôležité,“ vyjadril sa Rastislav Slocík, predseda RPPK, zastrešujúcej okresy 
Lučenec a Poltár, a zároveň predseda Družstva Agrospol v Boľkovciach.  
Zdôraznil, že v tomto prípade sú šance na príjem poistného takmer nulové. Sucho totiž spadá do nepoistiteľných alebo ťažko 
poistiteľných rizík.  
„Momentálne sa kreuje rizikový fond, ktorý je slovenským poľnohospodárom už dávno sľubovaný. Jeho myšlienka vznikla 
zhruba pred dvoma rokmi, práve na základe nepoistiteľných a ťažko poistiteľných rizík, medzi ktoré sucho patrí. Poistky sa 
bežne uzatvárajú na vyzimovanie, ľadovec, požiar, prípadne víchricu alebo záplavy,“ priblížil Slocík s tým, že štát sa vlani 
dokonca vrátil k čiastočnej kompenzácii škôd formou štátnej pomoci. Išlo o prefinancovanie približne 40 – 50 percent 
poistiteľných rizík poľnohospodárskym subjektom.  
„Avšak opäť sme pri podstate nášho problému, keďže sucho a rovnako aj škody napáchané lesnou zverou sú ťažko 
poistiteľnými rizikami,“ zdôraznil predseda RPPK.  
viac na strane 3 ? EXTRÉMNE SUCHO NAPÁCHALO V NOVOHRADE VEĽKÉ ŠKODY  
 
Poľnohospodári už prišli o tridsať percent úrody.  
 
pokračovanie zo strany 1 ? Poľnohospodári z okresov Lučenec a Poltár aktuálne rátajú so škodou 250 eur na hektár, no 
zdôrazňujú, že ak nezaprší a neupraví sa legislatíva týkajúca sa škôd spôsobenými lesnou zverou, bude to oveľa viac.  
Výpadok úrody pocítia aj bežní konzumenti Sucho nenačrie len do kás družstiev, ale aj do peňaženiek bežných spotrebiteľov. 
Ceny poľnohospodárskych komodít vzrastú, čo sa odrazí aj na zvýšených cenách pečiva, mlieka aj mäsa.  
„Keď zdražie pšenica, vzrastú aj ceny potravín.  
Okrem toho sucho ovplyvní aj sektor živočíšnej výroby, keďže družstvá budú musieť nakupovať krmoviny, ktoré si počas 
priaznivých rokov dopestovali samy,“ ozrejmil Milan Melicherčík, súkromne hospodáriaci roľník z okresu Poltár.  
Rastislav Slocík jeho slová potvrdil.  
„Naše družstvo v Boľkovciach má silné zastúpenie v živočíšnej výrobe, konkrétne chove ošípaných. Ak bude nedostatok 
obilia, pšenice, jačmeňa či kukurice, budeme musieť potrebné množstvo dokúpiť. Takže rast cien potravín je v tomto prípade 
nevyhnutný. Okrem toho je ohrozená ekonomika poľnohospodárskych podnikov, ich investície do ďalšieho rozvoja a, 
samozrejme, aj zamestnanosť v tomto sektore.“ Dúfajú v zmenu legislatívy Poľnohospodári tvrdia, že zmierniť dosahy 
extrémneho sucha im môže pomôcť jedine štátna pomoc, ktorá príde ešte tento rok.  
Tiež by uvítali ústretovosť samospráv v podobe úľav na daniach z nehnuteľností, ktoré obhospodarujú, keďže nejde o 
zanedbateľné sumy. Ich zníženie by im pomohlo preklenúť nepriaznivú situáciu, v ktorej sa ocitli nie vlastným pričinením.  
Poľnohospodári sa totiž tento rok dočkali nepríjemného prekvapenia, keď mestá a obce v okresoch Lučenec a Poltár zvýšili 
dane o 30 – 40 percent. Podľa slov členov RPPK v niektorých prípadoch aj o 100 percent.  
V prípade škôd spôsobených lesnou zverou dúfajú v zmenu platnej legislatívy, ktorú v tomto smere považujú miestami za 
účelovú.  
„Aktuálne zákony nám neprajú. Polia nám ničí zver a my sa môžeme len bezmocne prizerať. V minulosti boli určité snahy 
zmeniť zákon, avšak aj ten, ktorý bol navrhnutý, absolútne tento problém neriešil. Preto dúfame, že zmena, ktorá nastala po 
voľbách, bude pre nás v tomto smere priaznivejšia a legislatíva nám umožní niečo dosiahnuť,“ povedal Slocík s tým, že v 
regiónoch, spadajúcich pod RPPK Lučenec, robia každoročne štatistiku, týkajúcu sa škôd spôsobených lesnou zverou. „Za 
vlaňajšok predstavovali 1 391 000 eur. Mám však na mysli len škody, ktoré nahlásilo gro členov RPPK. V skutočnosti sú 
oveľa vyššie.“  
Slocík tiež pripomenul fakt, že normované kmeňové stavy lesnej zveri na určitom území v mnohých prípadoch nie sú 
dodržané a v skutočnosti sú niekoľkonásobne prevyšované.  
Už nechcú mlčať a čakať Poľnohospodári z RPPK Lučenec plánujú komunikovať s kolegami z iných regiónov Slovenska, 
ktorých trápia podobné problémy.  
„Cieľom je vytvoriť spoločný tlak, ktorý by predstaviteľov rezortu pôdohospodárstva prinútil čo najskôr konať.  
Tiež vyzývame našich členov, aby skutočne poctivo a pravdivo vykonali monitoring a každý za svoj podnik a konkrétnu 
plodinu vyhodnotil následky sucha. Aby uchovávali dokumentáciu, ktorá škody potvrdzuje, či už vo forme fotografií, alebo 
znaleckých posudkov. Pozornosť treba venovať aj vyhodnoteniu úrod po žatve a porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami. 
Sumár týchto zistení bude podkladom pre rokovanie s predstaviteľmi rezortu pôdohospodárstva. Ich a, samozrejme, aj 
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ministra chceme pozvať do nášho regiónu, aby poľnohospodárov nevnímali len cez tváre predstaviteľov samospráv, ale aby 
sa s nimi skutočne stretli v teréne, vypočuli si ich problémy a podali im pomocnú ruku,“ priblížil Slocík.  
Po mimoriadne suchej jari sa poľnohospodári obávajú horúceho a rovnako suchého leta. Smutne prichádzajú na svoje polia, 
na ktorých by už mali jačmeň, ovos či jarná pšenica dosahovať o takomto čase výšku zhruba 40 cm. Sú však o viac ako 
polovicu nižšie.  
Niektorí farmári pristúpili dokonca ku krajným riešeniam, kedy senážujú pšenicu, pretože nechať ju ísť do klasu nemá pre 
nich absolútny význam. Takto aspoň nakŕmia dobytok.  
 
Negatívny trend v poľnohospodárstve ovplyvňuje aj záujem žiakov y Aktuálne problémy poľnohospodárov, ktorí pre sucho 
prichádzajú o značnú časť úrody a tým aj o tržby, citlivo vnímajú aj v Spojenej škole v Poltári. Jej riaditeľ Dušan Zdechovan 
tvrdí, že škola je v regióne posledným mohykánom, čo sa týka prípravy žiakov pre spomínané odvetvie. Pritom záujem žiakov 
o poľnohospodárske odbory neklesá, avšak nevidia perspektívu uplatnenia sa v profesnom živote. „V časoch bývalého 
režimu, kedy boli školou zameranou len na poľnohospodárske odbory, keď boli takmer v každej dedine či meste funkčné 
družstvá, sme mali zhruba tristo žiakov. Dnes ich je už len tridsať, keďže najmä záujem ich rodičov, ktorí ich po ukončení 
povinnej školskej dochádzky smerujú na stredné školy, o tieto odbory priamo korešponduje s celkovým stavom 
poľnohospodárstva, ktorý sa vyvinul za posledných 6 – 7 rokov,“ vyjadril sa Zdechovan. „Aj napriek spomínanej situácii je 
škola schopná produkovať klasických poľnohospodárov a uberá sa správnym smerom,“ podotkol Rastislav Slocík, predseda 
RPPK v Lučenci. z (MB) 
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Hoci koaliční politici niekedy tvrdia, že diskusia o definitívnom zatvorení obchodov v nedeľu medzi nimi neprebieha, opozícia 
už o pár dní prinúti koaličných poslancov ukázať svoj názor. Na júnovej schôdzi bude totiž opozícia pretláčať dva svoje 
návrhy na zrušenie nedeľného predaja.  
 
Hoci koaliční politici niekedy tvrdia, že diskusia o definitívnom zatvorení obchodov v nedeľu medzi nimi neprebieha, opozícia 
už o pár dní prinúti koaličných poslancov ukázať svoj názor. Na júnovej schôdzi bude totiž opozícia pretláčať dva svoje 
návrhy na zrušenie nedeľného predaja.  
Preto sme dali na jedno miesto všetky argumenty pre zavretie obchodov v nedeľu, aj pre zachovanie slobody predaja a 
návštevy obchodov, zosumarizovali sme, kto a prečo asi sa stavia na jednu alebo druhú stranu a aké možné kompromisy sú 
napokon na stole.  
Kto sa najviac zapája do debaty a čo hovorí:  
Zväz obchodu je za zákaz nedeľného predaja okrem zopár nedieľ v okolí Vianoc, Veľkej noci a po prázdninách. V debate ho 
počuť najviac, je to organizácia s 90 členmi (vrátane stredných odborných škôl), z veľkých maloobchodných hráčov je v 
zväze COOP Jednota, CBA, Fresh a Delia, členom je aj veľkoobchod s potravinami Labaš.  
Šéf zväzu slovenských obchodníkov Martin Katriak vraví, že nedeľa nie je rozhodujúcim dňom, na ktorom by obchody padali, 
pokiaľ by boli zatvorené. Katriak je tiež šéfom Coop Jednoty, ktorá niektoré svoje predajne v nedeľu zatvorila už pred 
koronakrízou.  
Sedem členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) nemá na zákaz nedeľného predaja jednotný názor. Ide 
predovšetkým o zahraničné reťazce Billa, Kaufland, Lidl, Metro, Tesco, DM Drogerie Mark, jedine Terno má slovenských 
vlastníkov.  
Jednoznačne proti zákazu sú obchodníci s nepotravinárskym tovarom (oblečením, elektronikou a ďalším spotrebným 
tovarom). Tí počas koronakrízy narýchlo vytvorili Iniciatívu slovenských maloobchodníkov, spojila ich snaha čo najskôr otvoriť 
obchodné centrá. Teraz spolu bojujú proti zákazu nedeľného predaja. Iniciatíva má viac ako 150 členov, je v nej napríklad 
NAY (firma je aj v Zväze obchodu), Martinus, Fann-Parfumérie, LPP, Regal Burger a ďalší.  
Často sa do debaty o nedeli zapájajú aj pekári, ktorí by sa možnosti piecť na nedeľu ráno radi zriekli. Šéfka ich zväzu Tatiana 
Lopúchová vraví, že výroba počas víkendov je pre ich členov najmä pre momentálne príplatky za prácu vysoko nerentabilná. 
Zákaz nedeľného predaja i preto vyhovuje. Pekári sa dlhodobo sťažujú na vyššie víkendové príplatky za prácu, časť malých 
pekární výrobu počas víkendu už zastavila, časť pekární obmedzila čerstvý sortiment.  
Hlas proti zákazu prezentuje aj občianska iniciatíva Nechajme to otvorené, ktorá argumentuje napríklad šancou študentov si 
v nedeľu privyrobiť. Ide o iniciatívu dvoch kreatívcov, ktorých petíciu proti zákazu nedeľného predaja podpísalo doteraz asi 11 
000 ľudí.  
Proti zákazu sa postavila aj platforma Ako dlho vydržíme, ktorá zastupuje prenajímateľov obchodných priestorov vo veľkých 
nákupných centrách, ale aj viac ako 100 maloobchodných firiem.  
Za zatvorené obchody v nedeľu je Aliancia za nedeľu, ktorá má blízko ku kotlebovcom.  
Konfederácia odborových zväzov je za úplný zákaz predaja v nedeľu aj po skončení pandémie. Vraví, že ide o služby, ktoré 
ak v nedeľu nebudú, neohrozí to život alebo zdravie občanov. Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu je 
skôr za obmedzenie nedeľného predaja napríklad tak, že pár nedieľ v roku by zostalo otvorených (podobne ako to žiada Zväz 
obchodu).  
Voľnú nedeľu podporuje aj Konferencia biskupov Slovenska.  
Z ekonómov počuť najmä analytikov inštitútu INESS, ktorí tradične obhajujú slobodu výberu. Martin Vlachynský z inštitútu v 
štúdii ukázal argumenty v prospech nedeľného predaja.  
Dva návrhy sú už v parlamente  
Nejednotná koalícia: Nielen medzi obchodníkmi, ani vo vládnej koalícii nie je na zákaz nedeľného predaja jednotný názor. 
Zatiaľ čo OĽaNO aj Sme rodina by to privítali, SaS je jednoznačne proti. Veronika Remišová zo Za ľudí je skôr za riešenie, že 
zamestnanec dostane na výber, či chce v nedeľu pracovať alebo nie. Toto riešenie podporila ako možný kompromis aj SaS.  
Premiér Igor Matovič minulý týždeň povedal, že zatiaľ v koalícii debata o tom nie je a naďalej platí to, že obchody sú v nedeľu 
zavreté iba počas koronakrízy. Povedal však zároveň, že sa bude snažiť Richarda Sulíka presvedčiť, aby sa to zaviedlo 
natrvalo. „Nateraz to nie je otázka, ale snaha určite bude,“ povedal Matovič.  
Zákaz nedeľného predaja s výnimkou benzínových púmp či pohotovostných lekární má na Slovensku podporu väčšiny ľudí z 
prakticky všetkých sociodemografických skupín. Vyplýva to z prieskumu, ktorý medzi 14. a 21. májom pre Denník N 
uskutočnila agentúra Focus.  
V stredu začína v parlamente schôdza, na ktorej budú poslanci hlasovať aj o návrhoch Smeru (predložili ho Ján Podmanický, 
ktorý už z poslaneckého klubu Smeru vystúpil a Marián Kéry) a ĽSNS o zákaze maloobchodného predaja v nedeľu 
(výnimkou je predaj na čerpacích staniciach, v lekárňach, na letiskách a podobne).  
Podľa Matoviča novela zákona z dielne opozície parlamentom neprejde.  
Argumenty proti zákazu predaja v nedeľu  
1. Je kríza, prečo sa to rieši teraz?  
Najprv dva citáty:  
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„V aktuálnej ťažkej ekonomickej situácii má význam zachovanie každého jedného pracovného miesta,” vraví poslanec Marián 
Viskupič (SaS).  
„My na jednej strane nedovolíme ľuďom si nakúpiť v čase, keď nie sú v práci, na druhej strane nedovolíme podnikateľom 
zarobiť a vlastne mať tržby a vykryť straty, ktoré v súčasnosti majú,” hovorí Tibor Gregor z Klubu 500.  
Minimálne časť obchodníkov má určite pre koronakrízu nižšie tržby. Medzi nimi sa hovorí, že kríza zmenila pomer 
obchodníkov, ktorí sú za zavreté obchody v nedeľu, teraz je ich menej.  
Združenie SAMO poskytlo štatistiky, podľa ktorých obchodníci s potravinami a drogistickým tovarom zaznamenali od marca 
do polovice apríla 2020 nárast tržieb o 11 % (podľa údajov spoločnosti Nielsen), v apríli došlo k obratu a tržby im 
medzimesačne mierne klesli (o 1,3 %).  
Obchodníci tiež tvrdia, že majú počas tejto krízy vyššie personálne náklady, lebo vyplácajú rizikové príplatky (predavač je v 
prvej línii), aj vyššie hygienické náklady (na SBS-ky, dezinfekcie). Kombináciou opatrení – štvorcové metre a seniorské 
hodiny prišli o 8 a pol dňa mesačne.  
Makroekonomicky by to bolo škodlivé, ale nie dramaticky: Nedeľný zákaz predaja by ovplyvnil aj celkovú výkonnosť 
slovenskej ekonomiky, aj keď nie zásadne. Podľa výpočtov ministerstva financií by zatvorenie maloobchodných prevádzok v 
nedeľu znížilo HDP Slovenska o 0,15 % (asi 135 miliónov eur) a maloobchodné tržby by klesli o 1,9 % ročne. Ministerstvo to 
uviedlo v stanovisku k obom opozičným návrhom.  
Podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP), ktorý to rátal, celkový vplyv zákazu zmierňuje fakt, že časť nákupov sa presunie v čase 
a do iných prevádzok. Zároveň platí, že nákupy v nedeľu sú oproti iným dňom nižšie a predstavujú asi 55 % toho, čo v 
priemere za jeden deň za pondelok až sobotu. Ukazujú to údaje z eKasy z februára a zo začiatku marca 2020. 
„Predpokladáme, že na nedele tak pripadá asi 8,4 % celkových tržieb v roku,“ uviedol IFP.  
Medzinárodná skúsenosť podľa vládnych ekonómov ukazuje, že substitúcia v čase zavisí od logistickej dostupnosti 
prevádzky. Pri hypermarketoch a supermarketoch dosahoval presun nákupov na iný deň 72 %. Zároveň sa ľudia pokúsia 
nakúpiť v iných prevádzkach s podobným tovarom (stánky, pumpy a podobne), ktorých sa zákaz netýka, čo môže ešte znížiť 
výpadok o 20 %. Za týchto predpokladov výpadok maloobchodných tržieb dosiahne spomínaných asi 1,9 %.  
Podľa IFP strácať budú všeobecne spotrebitelia a zamestnanci. Získajú naopak firmy, keďže zavreté bude mať aj 
konkurencia a väčšina spotreby sa len presunie v čase.  
2. Niektoré obchody a niektorých výrobcov to poškodí vážne  
Šéf Zväzu obchodu Katriak vraví, že nedeľa je pre nich najslabším dňom v týždni. Maloobchodný obrat v predajniach 
potravín v nedeľu je približne 2 až 4 % z týždňového obratu a pri priemyselnom tovare 10 až 12 %.  
Šéf SAMO Martin Krajčovič však upozorňuje, že ekonomický dopad nie je na každého obchodníka rovnaký. Pre niektorých 
predajcov je nedeľa aj tretí alebo štvrtý najsilnejší deň v týždni. Nedele tvoria často až pätinu celkového obratu nákupných 
centier či predajcov nábytku.  
“Z pohľadu tržieb naše prevádzky generujú v nedeľu v priemere až do 20 % z celkového týždňového obratu spoločnosti. 
Znamená to, že po sobote je to pre nás druhý najdôležitejší deň v týždni,” vraví Patrik Čanecký z odevnej siete LPP.  
“Zákazníci k nám chodia v nedeľu aj preto, že nákup technického vybavenia je často niekoľkohodinový proces výberu a 
poradenstva a cez týždeň po práci na to nemajú čas. Náš sortiment sa nedá porovnávať s predajom rožkov,” vraví šéf NAY 
Peter Zálešák. Firma patrí medzi tie, ktoré najaktívnejšie vystupujú proti zákazu nedeľného predaja.  
Všeobecne, problém by mali tí obchodníci, ktorí sa viac spoliehajú na impulzívne nákupy. Išlo by najmä o obchody s odevmi, 
elektronikou, nábytkom, ktorí sú sčasti viazaní na impulzívne nákupy počas víkendov, kedy sa ľudia zhromažďujú v 
obchodných centrách.  
Šéf SAMO Martin Krajčovič pripomína, že tržby aj zákaznícke správanie sa niekde dá rozložiť aj do iných dní a niekde je 
viazané vyslovene na víkend. Tržby obchodníkov v obchodných centrách sú vyslovene viazané na víkendový predaj.  
Aj analytička Poštovej banky Jana Glasová predpokladá, že ľudia nákupy predovšetkým potravín a tovarov každodennej 
spotreby presunú na iné dni. „Určitý a pravdepodobne len krátkodobý pokles tržieb ale môžu zaznamenať iné obchody, 
napríklad s oblečením, obuvou, športovými potrebami, hračkami a podobne. Za takýmito nákupmi totiž často vyrážame cez 
víkend,“ vraví Glasová.  
3. Ľudia prídu zbytočne o prácu  
Europoslanec Eugen Jurzyca (SaS) považuje za zásadný argument proti zákazu nedeľného predaja stratu pracovných miest. 
„Nie hocijakých, ale práve tých pracovných miest, ktoré sú často málo dostupné pre niektoré skupiny ľudí a v niektorých 
regiónoch,“ hovorí.  
Radovan Ďurana z inštitútu INESS pripomína, že to zasiahne najmä prácu mladých, podľa Eurostatu každý štvrtý mladý 
človek do 34 rokov robil práve počas víkendu.  
Podľa Iniciatívy slovenských maloobchodníkov môže prísť o prácu 40-tisíc ľudí, čo by zvýšilo nezamestnanosť o približne 1,5 
percentuálneho bodu. Vychádzali z toho, že maloobchod zamestnáva zhruba 300-tisíc ľudí (ďalší ľudia sú naňho pracovne 
naviazaní) a keby odpadol jeden deň v týždni, približne jedna sedmina zamestnancov bude nadbytočná.  
Patrik Čanecký, konateľ odevnej siete LPP Slovakia, ktorá zastrešuje niekoľko módnych značiek a je tiež v tejto iniciatíve, 
predpokladá, že počty zamestnancov by museli znížiť zhruba o desať percent.  
„Rozhodnutie nechať prevádzky zatvorené v nedeľu ovplyvní potrebu počtu zamestnancov v prevádzkach a ich počet sa 
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bude znižovať,“ povedala PR manažérka Eurovey Oľga Hammer pre Hospodárske noviny. Podobne reagovali aj Kika, 
prevádzkovateľ žilinského, piešťanského a košického Auparku, Jysk aj Pepco.  
V nedeľu však pracuje aj veľa brigádnikov. “V priemere máme v nedeľu 50 % zamestnancov na trvalý pracovný pomer a 50 
% na dohodu, brigádnikov. Samozrejme, v tomto prípade to závisí aj od konkrétnej prevádzky a lokality,” vraví Čanecký z 
LPP.  
Expert strany PS na otázky zamestnanosti Michal Páleník vraví, že máme dáta o zamestnanosti v nedeľu vo veľkých 
podnikoch, kde práca v nedeľu postupne klesá (najmä pre vyššie náklady na príplatky) a celkové agregátne dáta. No 
netušíme presne, ako sa robí v nedeľu v malých podnikoch.  
4. A platy môžu byť nižšie  
Príplatok za prácu v nedeľu je 100 % minimálnej hodinovej mzdy, čiže na hodinu je to najmenej 3 eurá na hodinu. V sobotu je 
tento príplatok v polovičnej výške.  
Koľko sú reálne príplatky za nedeľu: Inštitút INESS vypočítal podľa údajov firmy Trexima, že priemerný príplatok za prácu v 
nedeľu dosahuje v maloobchode v kategórii nešpecializované predajne 29 eur mesačne (v roku 2019), pričom priemerne 
zamestnanec odpracuje v nedeľu 11 hodín mesačne.  
V kategórii maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach je to 37 eur za 23 nedeľných hodín 
mesačne. „Zamestnanci za výmenu jednej až dvoch voľných nedelí za iný voľný deň v týždni získajú dodatočných 30 až 40 
eur ku mzde,“ vraví Martin Vlachynský z INESS.  
Šéf Zväzu obchodu Katriak vraví, že predavačka so mzdou na úrovni 600 až 700 eur si za nedeľu vďaka príplatku privyrobí 
15 až 18 eur. „Nepodceňujeme ani 1 cent, ale toto sú peniaze, ktoré nemôžu byť argumentom niektorých autorít, že oni si 
chcú zarobiť,“ konštatoval.  
5. Tržby v nedeľu nebudú, no náklady úplne zostanú  
„V prípade nedeľného zákazu by sa nám znížil počet dní predaja až o 69 dní. Netreba zabúdať, že aj počas týchto dní 
platíme náklady spojené s užívaním prenajatých priestorov,“ upozornil Patrik Čanecký z LPP.  
Prevádzky podľa INESS neovplyvnia tretinu až polovicu nákladov v nedeľu, čiže náklady im zostanú, no tržby nebudú mať 
žiadne.  
„Je veľký rozdiel v tom, či hovoríme o obchodnej sieti malých potravín, kde je ten pokles tržieb z nedele zanedbateľný, alebo 
či hovoríme o veľkoplošných predajcoch, ktorým to spôsobí značné prepady,“ vysvetlil analytik obchodu Ľubomír Drahovský.  
6. Ľudia minú peniaze inde  
Pravdepodobne by si polepšili kaviarne alebo reštaurácie. Odhady na to nie sú.  
Zatvorené nedele počas koronakrízy ukazujú, že ľudia viac nakupujú potraviny na čerpacích staniciach.  
“Vidíme, že o základné potraviny majú zákazníci záujem, a to najmä v časoch, keď sú bežné obchody zavreté. V priebehu 
karanténnych mesiacov vzrástli predaje všetkých položiek, akými sú mliečne aj mäsové výrobky, pečivo, alko a nealko 
nápoje či cigarety,“ hovorí Petr Šindler zo Shell Slovakia.  
„Počas nedieľ zaznamenávame najmä zvýšený záujem v kategóriách alkoholických a nealkoholických nápojov, tabaku, 
gastra a zmrzliny. Zvýšenie sa pohybuje rádovo v desiatkach percent v závislosti od tovaru,“ povedal hovorca Slovnaftu 
Anton Molnár.  
Teoreticky by zatvorené obchody v nedeľu mohli podporiť aj cezhraničné nákupy, ale nie je k dispozícii dobrý odhad, či by bol 
tento vplyv dôležitý alebo zanedbateľný.  
7. Väčšina pracujúcich v nedeľu aj tak nerobí v maloobchode  
Zamestnanci maloobchodu tvoria podľa inštitútu INESS iba 13 percent ľudí (niečo vyše 47-tisíc ľudí), ktorí pracujú v nedeľu. 
Neznamená to, že pracujú každú nedeľu v mesiaci. Takže väčšina ľudí v nedeľu pracuje inde ako v maloobchode.  
Podiel ľudí pracujúcich v nedeľu podľa dát Eurostatu na Slovensku tak či tak klesá. Dlhé roky sa držal okolo pätiny, po roku 
2015 začal klesať a v roku 2019 dosiahol 16,3 %. V rámci EÚ patríme medzi krajiny s vyšším podielom (priemer EÚ bol 14,2 
%). Vyšší podiel pracujúcich v nedeľu ako naša krajina malo vlani Grécko, Fínsko, Malta, Veľká Británia, Španielsko, Írsko a 
najvyšší podiel malo Holandsko (20,7 %).  
8. Sme v slobodnej krajine, načo toľko zákazov  
„Podľa mňa zákaz nedeľného predaja nie je dobre zdôvodnený, mne pripadá ako útok na symboly trhovej ekonomiky, 
konkrétne na obchody. Ak by to tak nebolo, návrh na zákaz práce v nedeľu by sa netýkal len obchodov,“ vraví europoslanec 
Jurzyca (SaS).  
Argumenty za nedeľný zákaz predaja  
1. Zamestnanci obchodov by mohli byť s rodinami  
“V obchode pracuje zhruba 380 000 ľudí, z toho je 80 – 85 % žien a hlavne starostlivosť o ženy, ale nielen o nich, ale aj ich 
rodiny nás vedie k tomu, aby sme vytvorili prostriedky a nástroje pre to, aby mohli byť jeden deň v týždni nedeľu doma,” 
povedal šéf COOP Katriak.  
Zamestnanci maloobchodu sú síce len menšou skupinou ľudí pracujúcich v nedeľu (tvoria 13 percent), protiargument je, že 
na rozdiel od niektorých iných profesií nie je nevyhnutné, aby bol obchod v nedeľu otvorený.  
Argument, že rodiny by v nedeľu mohli tráviť čas spoločne, používajú aj dva opozičné návrhy o zákaze nedeľného predaja.  
2. Príplatky by mohli byť v sobotu rovnako ako v nedeľu  
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Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) povedal, že ak by mali byť problém vysoké nedeľné príplatky, ktoré by zrazu 
neboli, presunú sa na sobotu.  
Aj Vladimír Sirotka z asociácie malých a stredných podnikov si myslí, že to, čo sa ušetrí, by mohlo prispieť „k určitému 
zvýšeniu“ v tých ostatných dňoch.  
Ekonómovia INESS však vravia, že maloobchod je vysoko konkurenčný segment s nízkymi maržami, a preto by bolo naivné 
predpokladať, že zamestnávatelia dobrovoľne pristúpia k zvyšovaniu mzdy za ostatné dni v týždni.  
3. Obmedzenia fungujú aj v iných krajinách  
Podľa inštitútu INESS obmedzenie prevádzkových hodín obchodov v súčasnosti v rôznej miere platí v 13 štátoch EÚ, z toho 
v 7 štátoch platí všeobecný zákaz v nedeľu. Dva štáty (Rakúsko, Španielsko) majú okrem národných obmedzení aj 
regionálne.  
V niektorých krajinách neexistuje žiadne obmedzenie nedeľného predaja. Väčšinou sú to postkomunistické štáty, ale aj 
Švédsko a Fínsko.  
Belgicko nemá predaj v nedeľu explicitne zakázaný, ale obchodníci majú povinnosť zavrieť obchod jeden deň v týždni.  
„Maďarsko v roku 2015 zatvorilo obchody a hneď ich aj otvorilo. Trend v Európe je smerom k otvorených obchodom,” 
povedal ekonóm a europoslanec Jurzyca. Poľsko, naopak, zákaz sprísňovalo.  
4. Ľudia si na voľnú nedeľu zvyknú  
Obchody sú pre koronavírus v nedeľu zatvorené už viac ako dva mesiace, ľudia si na to začínajú zvykať. Vedia si nakúpiť v 
sobotu aj pondelok. „Ak to bude trvať viac ako dva mesiace, tak spotrebiteľ si na rytmus zvykne,“ povedal Ľubomír 
Drahovský, maloobchodný analytik, pre Hospodárske noviny.  
Foto N – Tomáš Benedikovič  
Aké sú možné riešenia, prípadne kompromisy  
Zamestnanci si uplatnia výhradu vo svedomí  
Nedeľný predaj by bol povolený, ale každý zamestnanec obchodu by sa mohol pri nástupe do práce vyjadriť, či chce alebo 
nechce pracovať v nedeľu. Zákonník práce by sa upravil. Bez toho by bolo riziko, že taký uchádzač o prácu by mohol byť v 
nevýhode, väčšie.  
Riešenie takejto voľby zamestnanca preferujú najmä obchodníci z Iniciatívy slovenských maloobchodníkov, ktorá zastupuje 
obchodníkov s iným ako potravinárskym tovarom. “Robili sme si pred pár dňami interný prieskum a 60 % z našich 900 
zamestnancov chce dobrovoľne v nedeľu pracovať, takže vieme vyskladať nedeľné zmeny na dobrovoľnej báze a z 
brigádnikov,” vraví Peter Zálešák z NAY.  
Za také riešenie je aj poslankyňa SaS Anna Zemanová: „Zamestnanec by pri uzatváraní zmluvy mohol dať výhradu, že 
nechce v nedeľu pracovať a zamestnávateľ by ho nemal právo donútiť ísť v nedeľu do práce.“  
Rizikom je, že ak by si výhradu vo svedomí uplatnilo veľa zamestnancov a museli by byť nahradení dohodármi, úväzky časti 
zamestnancov by sa krátili.  
Nič sa nezmení, kto nechce, neotvorí  
Podľa Sulíkovej poradkyne Jany Kiššovej nedeľný predaj obmedziť netreba, mal by zostať súčasný stav a trh vyrieši, ktoré 
predajne budú v nedeľu zatvorené a ktoré nie. Tak to bolo aj pri nonstop predajniach.  
Podľa Drahovského by sa však v praxi mohlo stať, že zatvorené obchody by prišli o zákazníkov, ktorí by prešli k otvorenej 
konkurencii. Nakoniec by obchody zostali v nedeľu aj tak otvorené. Takže otvorili by aj tí, ktorí by inak nechceli.  
Podpredseda Smeru Richard Raši si na rozdiel od kolegov zo svojej strany myslí, že by to malo zostať tak ako teraz: „Naučili 
sme sa žiť aj so zatvorenými obchodmi, lebo to priniesla koronakríza. Ale možnože tá nedeľa by mohla ostať na báze 
dobrovoľnosti, aby aj daný podnikateľ si zhodnotil, či otvorenie obchodu v nedeľu preňho význam má alebo nie, a aby možno 
aj vzal do úvahy svojich zamestnancov.“  
Otváracie hodiny v nedeľu sa môžu skrátiť  
S možnosťou, že by obchody boli v nedeľu otvorené do 12.00 hodiny, nesúhlasia určite pekári. Vravia, že by to bolo pre nich 
„absolútne nevýhodné“.  
Tatiana Lopúchová, šéfka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, to vysvetľuje takto: Pekári odpracujú v 
priemere 15 percent pracovného času počas sobôt, 17 percent počas nedieľ a počas bežných dní (bez príplatkov) v priemere 
19 percent. Počas víkendu sú preto náklady na prácu zvýšené o príplatky tak vysoké, že ich v mnohých prípadoch tržby za 
predaj pekárenských výrobkov nedokážu pokryť.  
Pekárom by nepomohli ani nedele otvorené iba doobeda. Pekári musia ísť do práce aj napriek malým objednávkam a tržbám 
a fixné náklady zostávajú v plnej výške.  
Niektoré nedele v roku zostanú otvorené, v iných sa predaj zakáže  
Dva opozičné návrhy hovoria o úplnom zákaze nedeľného predaja v obchodoch. No tak to nechce ani Zväz obchodu. Šéf 
zväzu Katriak vraví, že sú za nemecký model, podľa ktorého sú predajne zatvorené asi 35 nedieľ v roku a otvorené asi 17 
nedieľ v roku (pred Vianocami, pred prázdninami, po prázdninách, pred Veľkou nocou, atď.). Práve preto zdôrazňujú, že chcú 
byť pri tvorbe zákona.  
Podľa odborníka na zamestnanosť Páleníka je tu však jeden paradox. Úrady práce stále z evidencie vyraďujú ľudí, keď 
odmietnu podpísať pracovnú zmluvu, že súhlasia s prácou v nedeľu. „Štát sa na jednej strane tvári, že práca v nedeľu nie je 
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dobrá, s čím súhlasím, na druhej strane mali by sme mať ako štát slušnú definíciu, čo je to dobrá práca,” vraví Páleník.  
Zatvorené budú len niektoré typy obchodov  
Taká možnosť by vyriešila problém, že niektoré obchody sú orientované na nedeľný alebo víkendový predaj, kým iným 
nevyhovuje. O takej možnosti sa však zatiaľ hovorí málo, pretože by to zrejme narobilo problém pri úprave zákona. “Skôr sa 
obávam nejasnosti legislatívy. Veď len ako dlho dolaďovali zopár štátnych sviatkov, čo je to maloobchod, čo môže a čo nie 
byť zatvorené. A to je 5 dní do roka,” vraví expert PS na zamestnanosť Michal Páleník.  
V roku 2017 bola prijatá legislatíva, ktorá prikázala obchodom zavrieť počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. 

https://biznis.sk/article/obchody-v-nedelu-kto-je-za-zakaz-a-co-z-toho-ma-a-kto-je-proti-a-co-z-toho-
ma/5ed7409bd79f875096fb17c8 
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Podľa výpočtov rezortu financií by zatvorenie maloobchodov v nedeľu stálo štátny rozpočet 135 miliónov eur ročne. 
Potravinári chcú vyjednávať.  
 
Zatvoriť všetko alebo umožniť výnimky? Povinne alebo dobrovoľne? A na celý deň alebo len do určitej hodiny? Téma návratu 
nedeľného maloobchodného predaja po skončení koronaopatrení čoraz viac polarizuje. Prepočty ekonómov pritom 
potvrdzujú, že výpadok tržieb pocítia firmy aj štátna kasa. A hoci v konkrétnych číslach sa očakáva priemerný pokles HDP o 
0,15 percenta a maloobchodných tržieb o 1,9 percenta ročne, dodávatelia upozorňujú, že v čase krízy straty pocítia omnoho 
výraznejšie oni a najmä ich zamestnanci. Aj preto chcú o zmenách vyjednávať.  
 
V sobotu bude tovaru menej  
 
Na Slovensku je 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú takmer 12-tisíc ľudí. Podľa zákona musia čerstvé výrobky 
dodávať maloobchodom najneskôr do 24 hodín od upečenia. Nedeľný chlieb teda pečú v sobotu a rožky na pondelkové 
raňajky v nedeľu. Keďže sa však posledné tri mesiace v nedeľu nepredávalo, objednávky im klesli. Polovica z nich preto 
musela zúžiť ponúkaný sortiment, najať si na výrobu „lacnejších“ brigádnikov a niektorí víkendovú prevádzku úplne zastavili. 
„Preto žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých 
podmienok,“ vyhlásila predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
 
K pekárom sa pripájajú aj ďalší. „Určite sa časť nákupov v prípade nedeľného zákazu realizovať ,do zásoby‘ nebude. Ide 
najmä o čerstvé ovocie a zeleninu alebo tovar s krátkym časom spotreby. Naopak, maloobchodné predajne sa 
pravdepodobne budú snažiť zásoby takéhoto tovaru pred voľnou nedeľou znižovať,“ upozornil Ján Profant, riaditeľ úseku 
služieb dodávateľskej spoločnosti LUNYS.  
 
Obchodný riaditeľ konzervární Riso-r Michal Demeter je skeptický voči názorom, že ľudia presunú nedeľné nákupy na iné dni. 
Myslí si, že skôr využijú možnosť nákupu za hranicami, kde je to povolené. „Slovenská ekonomika by tým utrpela. Straty by 
síce pravdepodobne neboli obrovské, ale v tejto neľahkej situácii je to nevhodné,“ upozornil Demeter.  
 
V nedeľu len dobrovoľne  
 
Zastavenie nedeľného predaja podľa ľudí z fachu znamená pre mnohých nielen menej objednávok v prípade výrobcov a 
slabší výber tovaru na pultoch obchodov už v piatky a soboty, ale aj menej pracovných príležitostí v potravinárstve. „Náš 
názor na predaj v nedeľu je predovšetkým z hľadiska zamestnanosti, ktorá je nesmierne dôležitá v čase nastupujúcej krízy. 
Podporiť zamestnanosť je prvoradé, a to sa dá len predĺžením času otvorenia prevádzok, nie jeho skracovaním,“ tvrdí 
Radovan Roba, výkonný riaditeľ Slovenského cukrovarníckeho spolku.  
 
Na význam nedeľnej práce poukazujú aj analytici. „Od zavedenia povinných príplatkov sa ukázalo, že mnohí zamestnanci 
cielene a radi pracujú v nedele či sviatky práve pre zaujímavú výšku príplatku,“ priblížil analytik obchodu Ľubomír Drahovský.  
 
Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti je presvedčený, že ľudia by mali mať na výber, či budú, alebo nebudú pracovať v 
noci, sobotu, nedeľu či cez sviatky. „Nanešťastie, veľká časť zamestnancov dnes túto možnosť výberu reálne nemá a 
zamestnávateľ ich núti pracovať v tieto dni, aj keď nechcú,“ upozornil Páleník. 

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2158059-dodavatelia-tovaru-zatvorene-nedele-ublizia 
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MALOOBCHOD Podľa rezortu financií by zatvorenie maloobchodov stálo štátny rozpočet 135 miliónov eur ročne. Potravinári 
chcú vyjednávať.  
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Bratislava – Zatvoriť všetko alebo umožniť výnimky? Povinne alebo dobrovoľne? A na celý deň alebo len do určitej hodiny? 
Téma návratu nedeľného maloobchodného predaja po skončení koronaopatrení čoraz viac polarizuje. Prepočty ekonómov 
pritom potvrdzujú, že výpadok tržieb pocítia firmy aj štátna kasa. A hoci v konkrétnych číslach sa očakáva priemerný pokles 
HDP o 0,15 percenta, teda 135 miliónov eur, a maloobchodných tržieb o 1,9 percenta ročne, dodávatelia upozorňujú, že v 
čase krízy straty pocítia omnoho výraznejšie oni a najmä ich zamestnanci. Aj preto chcú o zmenách vyjednávať. V sobotu 
bude tovaru menej Na Slovensku je 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú takmer 12-tisíc ľudí. Podľa zákona 
musia čerstvé výrobky dodávať maloobchodom najneskôr do 24 hodín od upečenia. Nedeľný chlieb teda pečú v sobotu a 
rožky na pondelkové raňajky v nedeľu. Keďže sa však posledné tri mesiace v nedeľu nepredávalo, objednávky im klesli. 
Polovica z nich preto musela zúžiť ponúkaný sortiment, najať si na výrobu „lacnejších“ brigádnikov a niektorí víkendovú 
prevádzku úplne zastavili. „Preto žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj 
výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok,“ vyhlásila predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
K pekárom sa pripájajú aj ďalší. „Určite sa časť nákupov,do zásoby‘ v prípade nedeľného zákazu realizovať nebude. Ide 
najmä o čerstvé ovocie a zeleninu alebo tovar s krátkym časom spotreby. Naopak, maloobchodné predajne sa 
pravdepodobne budú snažiť zásoby takéhoto tovaru pred voľnou nedeľou znižovať,“ upozornil Ján Profant, riaditeľ úseku 
služieb dodávateľskej spoločnosti LUNYS.  
Obchodný riaditeľ konzervární Riso-R Michal Demeter je skeptický voči názorom, že ľudia presunú nedeľné nákupy na iné 
dni. Myslí si, že skôr využijú možnosť nákupu za hranicami, kde je to povolené. „Slovenská ekonomika by tým utrpela. Straty 
by síce pravdepodobne neboli obrovské, ale v tejto neľahkej situácii je to nevhodné,“ upozornil Demeter.  
Zastavenie nedeľného predaja podľa ľudí z fachu znamená pre smnohých nielen menej objednávok v prípade výrobcov a 
slabší výber tovaru na pultoch obchodov už v piatky a soboty, ale aj menej pracovných príležitostí v potravinárstve.  
V nedeľu len dobrovoľne „Náš názor na predaj v nedeľu je predovšetkým z hľadiska zamestnanosti, ktorá je nesmierne 
dôležitá v čase nastupujúcej krízy. Podporiť zamestnanosť je prvoradé, a to sa dá len predĺžením času otvorenia prevádzok, 
nie jeho skracovaním,“ tvrdí Radovan Roba, výkonný riaditeľ Slovenského cukrovarníckeho spolku.  
Na význam nedeľnej práce poukazujú aj analytici. „Od zavedenia povinných príplatkov sa ukázalo, že mnohí zamestnanci 
cielene a radi pracujú v nedele či sviatky práve pre zaujímavú výšku príplatku,“ priblížil analytik obchodu Ľubomír Drahovský.  
Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti je presvedčený, že ľudia by mali mať na výber, či budú, alebo nebudú pracovať v 
noci, sobotu, nedeľu či cez sviatky. „Nanešťastie, veľká časť zamestnancov dnes túto možnosť výberu reálne nemá a 
zamestnávateľ ich núti pracovať v tieto dni, aj keď nechcú,“ upozornil Páleník.  
 
Určite sa časť nákupov,do zásoby‘ v prípade zákazu realizovať nebude. Ide najmä o čerstvé ovocie a zeleninu. Ján Profant, 
riaditeľ úseku služieb spoločnosti LUNYS 
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POTRAVINÁRSTVO Spoločnosť Srnánek sa rozhodla využiť dočasnú ochranu pred veriteľmi.  
 
Bratislava – Pred takmer dvoma dekádami začínal Pavol Srnánek v malej pekárni. Počas nasledujúcich rokov vložil energiu, 
čas aj financie do budovania nových priestorov, kúpy technológií a modernizácie výroby. V roku 2018 sa presťahoval do 
vlastných priestorov vo Svätom Jure. V súčasnosti si pagáče a pečivo tejto pekárne môžu zákazníci kúpiť vo väčšine 
obchodných reťazcov.  
Malej eseročke sa na prvý pohľad darilo – predvlani dosiahla obrat presahujúci milión eur. Dnes však čelí problémom a 
rozhodla sa využiť inštitút, ktorý štát ponúka podnikateľom počas krízy. Okresný súd Žilina spoločnosti Srnánek pred pár 
dňami udelil dočasnú ochranu pred veriteľmi. „Naša spoločnosť sa dostala do problémov už koncom minulého roka, keď nám 
jeden veľký odberateľ nezaplatil faktúry vo výške 95-tisíc eur. Do toho prišla koronakríza, a to bol už len ďalší klinec do 
rakvy,“ priblížil pre HN detaily konateľ podniku Pavol Srnánek.  
Pečivo ako riziko Šéf pekárenského podniku dodáva, že k tomuto kroku pristúpil len preventívne. S každým veriteľom je v 
kontakte a snaží sa s ním individuálne dohodnúť. Podľa jeho slov to väčšina z nich chápe. Na druhej strane „nervozita a 
neistota na trhu narastá“, dodáva.  
Pekárenská firma má viditeľné dlhy vo výške takmer 34-tisíc eur. Najväčšiu sekeru, vyššiu než 22-tisíc eur, má voči Sociálnej 
poisťovni. Zvyšné záväzky má voči zdravotným poisťovniam. HN oslovili aj všetkých odberateľov firmy Srnánek, ktorých 
uvádza na svojom webovom sídle. Cibuľové, oškvarkové a syrové pagáčiky dodáva do Billy, Kauflandu, Terna a Metra.  
Majiteľ spoločnosti Srnánek objasňuje, že od momentu, keď bol vyhlásený núdzový stav, začal ich predaj klesať. Nakoniec sa 
úplne zastavil. Firma totiž vyrába mrazené pečivo určené na dopekanie v predajniach a následný voľný predaj. „Dva mesiace 
sme nevyrábali. Museli sme pristúpiť k prepúšťaniu, o prácu prišla polovica našich zamestnancov, teda 11 ľudí,“ opisuje 
dôsledky krízy Srnánek.  
Pomalá pomoc Menej objednávok zaznamenal aj Mlyn Pohronský Ruskov. Firma si myslí, že to súvisí práve s nižším 
predajom pekárenských výrobkov počas šírenia nákazy. Pred časom sa diskutovalo o tom, že by sa rožky, chlieb a ďalšie 
pečivo mali baliť. Pekári však boli proti, pretože by to finančne nezvládli. Predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová objasňuje, že do problémov sa dostalo viacero ich členov. V niektorých 
prípadoch je podľa jej slov situácia zúfalá a hrozí im krach. Pekárina bola totiž v čase rozbehu koronavírusu špecifickým 
segmentom. Keď sa všetky ostatné predajne zatvárali, pekári naďalej pracovali. Pridávali zmeny, nestíhali vybavovať 
objednávky. „Po prvotnom ošiali a zvýšení výroby prišlo vytriezvenie spojené s poklesom výroby priemerne o 15 percent,“ 
uvádza Lopúchová.  
Pokles bol spôsobený výpadkami siete Horeca, škôl a rôznych úradov. Kríza teda sektor pekáriny nezasiahla okamžite, ale 
dobieha ho postupne. „Pekári a cukrári sa dostali do druhotnej platobnej neschopnosti a mnohí nemôžu uspokojiť svojich 
veriteľov,“ objasňuje Lopúchová. Srnánek dodáva, že pomoc prichádza len veľmi pomaly a míňa sa účinkom.  
 
Museli sme pristúpiť k prepúšťaniu, o prácu prišla polovica našich zamestnancov. Pavol Srnánek, konateľ spoločnosti 
Srnánek 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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? y 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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
y 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanickýnezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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. y 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.  
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y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
 
z  
 
Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu 
počas víkendu. TATIANA LOPÚCHOVÁ 



www.newtonmedia.eu                                                                                42/182 

 

 
 
  

ZAMESTNANOSŤ, ZÁROBKY I ŽIVOT – AJ TO OVPLYVNIA ZAVRETÉ OBCHODY 
08.06.2020      MY Trnavské noviny ~ Strana 24 ~ Tatiana Kapitánová ~ Rubrika: Téma ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 09.06.2020 05:06 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 1 395,77 €  



www.newtonmedia.eu                                                                                43/182 

Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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? y 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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
y 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanickýnezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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. y 6. Môže stúpnuť nezamestnanosť?  
Nedeľný zákaz predaja môže negatívne zasiahnuť zamestnanosť v maloobchode. Údaje spoločnosti Trexima hovoria, že 
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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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
 
z  
 
Najmä pre malé  
 
pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu počas víkendu. 
TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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? y 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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
y 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanický nezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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. y 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.  
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y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
 
***  
 
Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu 
počas víkendu. TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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? y 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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
y 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanickýnezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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. y 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.  
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y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
 
z  
 
Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu 
počas víkendu. TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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?  
 
* 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, parlament bude o nich rokovať. Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 
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.  
 
* 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
 
Prvý návrh (Podmanický nezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
 
* 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.  
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* 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.  
 
* 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.  
 
***  
 
Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu 
počas víkendu.  
TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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? y 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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
y 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanickýnezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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. y 6. Môže stúpnuť nezamestnanosť?  
Nedeľný zákaz predaja môže negatívne zasiahnuť zamestnanosť v maloobchode. Údaje spoločnosti Trexima hovoria, že 
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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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
 
z  
 
Najmä pre malé  
 
pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu počas víkendu. 
TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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? y 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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
y 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanickýnezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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. y 6. Môže stúpnuť nezamestnanosť?  
Nedeľný zákaz predaja môže negatívne zasiahnuť zamestnanosť v maloobchode. Údaje spoločnosti Trexima hovoria, že 
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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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
 
z  
 
Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu 
počas víkendu. TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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? y 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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
y 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanickýnezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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  
 
z ilustr.foto: Pixabay  
 
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  
 
?  
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víkendov by síce klesli nároky na počet odpracovaných hodín, no nemalo by to mať zásadný vplyv na počet pracovníkov,“ 
mieni Lopúchová. y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
 
z  
 
Najmä pre malé  
 
pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu počas víkendu. 
TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
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?  
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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanickýnezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
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.  
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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.  
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.  
Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu 
počas víkendu.  
ilustr.foto: Pixabay TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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? y 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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
y 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanický nezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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. y 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.  
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y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
 
***  
 
Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu 
počas víkendu. TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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? y 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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
y 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanickýnezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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. y 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.  
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y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
 
z  
 
Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu 
počas víkendu. TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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? y 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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
y 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanický nezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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. y 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.  
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y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
 
***  
 
Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu 
počas víkendu. TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Kto je za a kto proti. Otázky a odpovede o zákaze nedeľného predaja.  
 
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? y 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, parlament bude o nich rokovať.  
Zákaz nedeľného predaja ako taký nachádza podporu 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.  
y 2. Akých predajní sa má zákaz týkať?  
Prvý návrh (Podmanický nezaradený, Kéry-SMER-SR) na nedele chce zaviesť 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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. y 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.  
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y 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.  
y 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.  
y 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.  
y 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.  
 
***  
 
Najmä pre malé pekárne, ktorých výroba nie je nadviazaná na veľké reťazce, je ekonomicky výhodnejšie zastaviť výrobu 
počas víkendu. TATIANA LOPÚCHOVÁ 
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Bratislava 16. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR – Branislav Caban) Stovky slovenských pekární žiadajú vládu, aby nemenila 
zákon o nekalých podmienkach.  
 
Podľa pekárov je to jediná legislatíva, ktorá ich chráni  
Na snímke Tatiana Lopúchová  
„Hoci ešte v septembri 2019 hlasovali poslanci OĽaNO za prijatie mimoriadne dôležitého Zákona o neprimeraných 
podmienkach v obchode, najnovšie ho chce vláda otvoriť a zmeniť jeho podobu,“ agentúru SITA o tom v utorok informovala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová. Zároveň dodala, že 
pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať.  
Plány OĽaNO o zmene zákona o nekalých podmienkach potvrdil podľa SZPCC už aj rezort pôdohospodárstva na čele s 
Jánom Mičovským. „Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré 
s obchodným vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany 
podnikania tak na nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až Zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako 
jediný konkrétne menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak 
slovenským výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana,“ vyhlásila Tatiana Lopúchová.  
Zároveň dodala, že akoukoľvek zmenou aktuálneho zákona sa pekári vrátia o jednu dekádu naspäť, keď bojovali o každé 
euro za svoje výrobky a za svoje prežitie. Zväz pekárov tiež pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode stalo vzorom v celej Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti 
ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných 
subjektov na našom trhu.  
Pekári upozorňujú, že dlhodobé zneužívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a 
je jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby v SR. „Nekalých praktík, s ktorými sa naši výrobcovia v 
minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné plnenia. Ďalšou 
praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia. No a medzi nekalé praktiky sa považujú z minulosti aj tzv. vratky 
tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na úroveň 90 až 120 dní či vynucovanie cien, ktoré boli 
často pod výrobnými nákladmi,“ ozrejmila Lopúchová.  
Zmenou legislatívy v minulom roku sa podľa pekárov takmer úplne eliminovali akékoľvek nekalé obchodné praktiky, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. „Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom,“ objasnila Tatiana Lopúchová.  
Zároveň dodala, že v čase, v ktorom sa naplno prejavila nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú 
pekári zmeny tak dôležitého zákona pre slovenských výrobcov, za veľmi riskantný krok. „Ešte stále vidíme, že svet bojuje s 
pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín na naše územie. Slovenskí pekári 
preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v obchode rokovala, pretože to môže 
mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín,“ uzatvorila predsedkyňa SZPCC.  
Nahlásiť chybu v článku  
POTREBUJEME VAŠU POMOC  
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.  
Hlavným správam  
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.  
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.  
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.  
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662  
PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo  
Pošlite nám tip  
Varovanie 

https://www.hlavnespravy.sk/pekari-vyzyvaju-vladu-aby-nemenila-zakon-neprimeranych-podmienkach-obchode/2199962 
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Za zachovanie legislatívy sú pekári ochotní tvrdo bojovať.  
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BRATISLAVA. Stovky slovenských pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o nekalých podmienkach. Podľa pekárov je to 
jediná legislatíva, ktorá ich chráni.  
 
"Hoci ešte v septembri 2019 hlasovali poslanci OĽaNO za prijatie mimoriadne dôležitého Zákona o neprimeraných 
podmienkach v obchode, najnovšie ho chce vláda otvoriť a zmeniť jeho podobu," agentúru SITA o tom v utorok informovala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Plány OĽaNO o zmene zákona  
Zároveň dodala, že pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať.  
 
Plány OĽaNO o zmene zákona o nekalých podmienkach potvrdil podľa SZPCC už aj rezort pôdohospodárstva na čele s 
Jánom Mičovským.  
 
„Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným 
vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na 
nekorektné podmienky pristali," vyhlásila Tatiana Lopúchová.  
 
"Zmenil to až Zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne menuje nekalé obchodné 
praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským výrobcom zaručila tak veľmi 
potrebná ochrana,“ dodala Lopúchová.  
 
Zároveň dodala, že akoukoľvek zmenou aktuálneho zákona sa pekári vrátia o jednu dekádu naspäť, keď bojovali o každé 
euro za svoje výrobky a za svoje prežitie. Zväz pekárov tiež pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode stalo vzorom v celej Európe.  
 
Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, ktorých 
pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu.  
Zdeformovalo podnikateľské prostredie  
Pekári upozorňujú, že dlhodobé zneužívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a 
je jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby v SR.  
 
"Nekalých praktík, s ktorými sa naši výrobcovia v minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli 
napríklad neprimerané reklamné plnenia. Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia. No a medzi 
nekalé praktiky sa považujú z minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na 
úroveň 90 až 120 dní či vynucovanie cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi," ozrejmila Lopúchová.  
 
Zmenou legislatívy v minulom roku sa podľa pekárov takmer úplne eliminovali akékoľvek nekalé obchodné praktiky, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov.  
 
"Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne 
zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným 
reťazcom,“ objasnila Tatiana Lopúchová.  
Zvýšenie potravinovej sebestačnosti  
Zároveň dodala, že v čase, v ktorom sa naplno prejavila nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú 
pekári zmeny tak dôležitého zákona pre slovenských výrobcov, za veľmi riskantný krok.  
 
„Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 
na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 
obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín,“ uzatvorila predsedkyňa SZPCC.  
 
Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj MPRV SR. 

https://ekonomika.sme.sk/c/22426820/pekari-vyzyvaju-vladu-aby-nemenila-zakon-o-nekalych-podmienkach-v-obchode.html 
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Stovky slovenských pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o nekalých podmienkach. Podľa pekárov je to jediná 
legislatíva, ktorá ich chráni.  
 
„Hoci ešte v septembri 2019 hlasovali poslanci OĽaNO za prijatie mimoriadne dôležitého Zákona o neprimeraných 
podmienkach v obchode, najnovšie ho chce vláda otvoriť a zmeniť jeho podobu,“ agentúru SITA o tom v utorok informovala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová. Zároveň dodala, že 
pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať.  
Plány OĽaNO o zmene zákona o nekalých podmienkach potvrdil podľa SZPCC už aj rezort pôdohospodárstva na čele s 
Jánom Mičovským. „Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré 
s obchodným vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany 
podnikania tak na nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až Zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako 
jediný konkrétne menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak 
slovenským výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana,“ vyhlásila Tatiana Lopúchová.  
Zároveň dodala, že akoukoľvek zmenou aktuálneho zákona sa pekári vrátia o jednu dekádu naspäť, keď bojovali o každé 
euro za svoje výrobky a za svoje prežitie. Zväz pekárov tiež pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode stalo vzorom v celej Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti 
ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných 
subjektov na našom trhu.  
Pekári upozorňujú, že dlhodobé zneužívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a 
je jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby v SR. „Nekalých praktík, s ktorými sa naši výrobcovia v 
minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné plnenia. Ďalšou 
praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia. No a medzi nekalé praktiky sa považujú z minulosti aj tzv. vratky 
tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na úroveň 90 až 120 dní či vynucovanie cien, ktoré boli 
často pod výrobnými nákladmi,“ ozrejmila Lopúchová.  
Zmenou legislatívy v minulom roku sa podľa pekárov takmer úplne eliminovali akékoľvek nekalé obchodné praktiky, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. „Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom,“ objasnila Tatiana Lopúchová.  
Zároveň dodala, že v čase, v ktorom sa naplno prejavila nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú 
pekári zmeny tak dôležitého zákona pre slovenských výrobcov, za veľmi riskantný krok. „Ešte stále vidíme, že svet bojuje s 
pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín na naše územie. Slovenskí pekári 
preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v obchode rokovala, pretože to môže 
mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín,“ uzatvorila predsedkyňa SZPCC.  
 
Na snímke rožky v predajni potravín v Trebišove 10. januára 2019. FOTO TASR - Roman Hanc 

https://www.hlavnydennik.sk/2020/06/16/pekari-vyzyvaju-vladu-aby-nemenila-zakon-o-neprimeranych-podmienkach-v-
obchode/ 
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Bratislava 16. júna (TASR) - Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode.  
 
Je to podľa nich jediná legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o 
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tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie 
legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať.  
"Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným 
vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na 
nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne 
menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským 
výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC. Zmena aktuálneho 
zákona bude podľa nej znamenať návrat o jednu dekádu späť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje výrobky a za svoje 
prežitie.  
Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 
Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, 
ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu.  
Pekári upozornili, že dlhodobé využívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a je 
jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku. Nekalých praktík, s ktorými sa slovenskí 
výrobcovia v minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné 
plnenia, kedy dodávatelia museli prispievať odberateľovi na reklamu.  
Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia, ako sú napríklad obratové bonusy či úhrada miezd ľudí, 
ktorí síce pracujú pre odberateľa, no pracujú v prevádzkach s tovarom od dodávateľa. Medzi nekalé praktiky sa považujú z 
minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na úroveň 90 až 120 dní či 
vynucovane cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi.  
"Zmenou legislatívy v minulom roku prišlo takmer k úplnej eliminácii akýchkoľvek nekalých obchodných praktík, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom," objasnila Lopúchová. V čase, kedy sa naplno prejavila 
nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú podľa nej pekári zmeny tak dôležitého zákona pre 
slovenských výrobcov za veľmi riskantný krok.  
"Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 
na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 
obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín," uzatvorila Lopúchová.  
UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu rezortu pôdohospodárstva.  
jal ima  
Zdroj: TASR 
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Stovky slovenských pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o nekalých podmienkach. Podľa pekárov je to jediná 
legislatíva, ktorá ich chráni.  
 
„Hoci ešte v septembri 2019 hlasovali poslanci OĽaNO za prijatie mimoriadne dôležitého Zákona o neprimeraných 
podmienkach v obchode, najnovšie ho chce vláda otvoriť a zmeniť jeho podobu,“ agentúru SITA o tom v utorok informovala 
predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová . Zároveň dodala, že 
pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať.  
Plány OĽaNO o zmene zákona o nekalých podmienkach potvrdil podľa SZPCC už aj rezort pôdohospodárstva na čele s 
Jánom Mičovským.  
„Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným 
vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na 
nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až Zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne 
menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským 
výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana,“ vyhlásila Lopúchová.  
Akákoľvek zmena znamená návrat späť  
Zároveň dodala, že akoukoľvek zmenou aktuálneho zákona sa pekári vrátia o jednu dekádu naspäť, keď bojovali o každé 
euro za svoje výrobky a za svoje prežitie. Zväz pekárov tiež pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode stalo vzorom v celej Európe.  
Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, ktorých 
pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu.  
Pekári upozorňujú, že dlhodobé zneužívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a 
je jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby v SR.  
„Nekalých praktík, s ktorými sa naši výrobcovia v minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli 
napríklad neprimerané reklamné plnenia. Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia. No a medzi 
nekalé praktiky sa považujú z minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na 
úroveň 90 až 120 dní či vynucovanie cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi,“ ozrejmila Lopúchová.  
Eliminovali sa nekalé obchodné praktiky  
Zmenou legislatívy v minulom roku sa podľa pekárov takmer úplne eliminovali akékoľvek nekalé obchodné praktiky, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov.  
„Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne 
zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným 
reťazcom,“ objasnila Lopúchová.  
Zároveň dodala, že v čase, v ktorom sa naplno prejavila nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú 
pekári zmeny tak dôležitého zákona pre slovenských výrobcov, za veľmi riskantný krok.  
„Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 
na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 
obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín,“ uzatvorila predsedkyňa SZPCC.  
Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj MPRV SR.  
Zdieľať  
 
Foto: SITA/Martin Havran 

https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pekari-su-rozhorceni-a-ochotni-bojovat-za-zachovanie-zakona-o-nekalych-podmienkach-
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Zmena aktuálneho zákona bude podľa nej znamenať návrat o jednu dekádu späť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje 
výrobky a za svoje prežitie.  
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Bratislava 16. júna (TASR) – Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. 
Je to podľa nich jediná legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o 
tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú 
ochotní tvrdo bojovať.  
"Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným 
vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na 
nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne 
menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským 
výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov.  
Zmena aktuálneho zákona bude podľa nej znamenať návrat o jednu dekádu späť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje 
výrobky a za svoje prežitie.  
Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 
Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, 
ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu.  
Pekári upozornili, že dlhodobé využívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a je 
jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku. Nekalých praktík, s ktorými sa slovenskí 
výrobcovia v minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné 
plnenia, kedy dodávatelia museli prispievať odberateľovi na reklamu.  
Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia, ako sú napríklad obratové bonusy či úhrada miezd ľudí, 
ktorí síce pracujú pre odberateľa, no pracujú v prevádzkach s tovarom od dodávateľa. Medzi nekalé praktiky sa považujú z 
minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na úroveň 90 až 120 dní či 
vynucovane cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi.  
"Zmenou legislatívy v minulom roku prišlo takmer k úplnej eliminácii akýchkoľvek nekalých obchodných praktík, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom," objasnila Lopúchová.  
V čase, kedy sa naplno prejavila nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú podľa nej pekári zmeny 
tak dôležitého zákona pre slovenských výrobcov za veľmi riskantný krok.  
"Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 
na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 
obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín," uzatvorila Lopúchová. 

https://www.teraz.sk/ekonomika/szpcc-pekari-ziadaju-vladu-aby-nem/474234-clanok.html 
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Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať.  
 
Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. Je to podľa nich jediná 
legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o tom Slovenský zväz 
pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
„ Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným 
vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na 
nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne 
menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským 
výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC. Zmena aktuálneho 
zákona bude podľa nej znamenať návrat o jednu dekádu späť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje výrobky a za svoje 
prežitie.  
Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 
Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, 
ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu.  
Pekári upozornili, že dlhodobé využívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a je 
jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku. Nekalých praktík, s ktorými sa slovenskí 
výrobcovia v minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné 
plnenia, kedy dodávatelia museli prispievať odberateľovi na reklamu.  
Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia, ako sú napríklad obratové bonusy či úhrada miezd ľudí, 
ktorí síce pracujú pre odberateľa, no pracujú v prevádzkach s tovarom od dodávateľa. Medzi nekalé praktiky sa považujú z 
minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na úroveň 90 až 120 dní či 
vynucovane cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi.  
„ Zmenou legislatívy v minulom roku prišlo takmer k úplnej eliminácii akýchkoľvek nekalých obchodných praktík, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom,“ objasnila Lopúchová. V čase, kedy sa naplno prejavila 
nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú podľa nej pekári zmeny tak dôležitého zákona pre 
slovenských výrobcov za veľmi riskantný krok.  
„ Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 
na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 
obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín,“ uzatvorila Lopúchová. 

https://www.info.sk/sprava/172392/pekari-ziadaju-vladu-aby-nemenila-zakon-o-neprimeranych-podmienkach/ 
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Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. Je to podľa nich jediná 
legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o tom Slovenský zväz 
pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo 
bojovať.  
 
„Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným 
vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na 
nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne 
menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským 
výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Zmena aktuálneho zákona bude podľa nej znamenať návrat o jednu dekádu späť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje 
výrobky a za svoje prežitie.  
Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 
Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, 
ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu.  
 
Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné plnenia  
Pekári upozornili, že dlhodobé využívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a je 
jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku. Nekalých praktík, s ktorými sa slovenskí 
výrobcovia v minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné 
plnenia, kedy dodávatelia museli prispievať odberateľovi na reklamu.  
Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia, ako sú napríklad obratové bonusy či úhrada miezd ľudí, 
ktorí síce pracujú pre odberateľa, no pracujú v prevádzkach s tovarom od dodávateľa. Medzi nekalé praktiky sa považujú z 
minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na úroveň 90 až 120 dní či 
vynucovane cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi.  
„Zmenou legislatívy v minulom roku prišlo takmer k úplnej eliminácii akýchkoľvek nekalých obchodných praktík, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom,“ objasnila Lopúchová.  
V čase, kedy sa naplno prejavila nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú podľa nej pekári zmeny 
tak dôležitého zákona pre slovenských výrobcov za veľmi riskantný krok.  
„Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 
na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 
obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín,“ uzatvorila Lopúchová.  
Autor článku: TASR  
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk 
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Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. Je to podľa nich jediná 
legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami.  
 
Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Slovenskí pekári sú rozhorčení a za 
zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať.  
„Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným 
vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na 
nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne 
menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským 
výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC. Zmena aktuálneho 
zákona bude podľa nej znamenať návrat o jednu dekádu späť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje výrobky a za svoje 
prežitie.  
Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 
Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, 
ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu.  
Pekári upozornili, že dlhodobé využívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a je 
jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku. Nekalých praktík, s ktorými sa slovenskí 
výrobcovia v minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné 
plnenia, kedy dodávatelia museli prispievať odberateľovi na reklamu.  
Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia, ako sú napríklad obratové bonusy či úhrada miezd ľudí, 
ktorí síce pracujú pre odberateľa, no pracujú v prevádzkach s tovarom od dodávateľa. Medzi nekalé praktiky sa považujú z 
minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na úroveň 90 až 120 dní či 
vynucovane cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi.  
„Zmenou legislatívy v minulom roku prišlo takmer k úplnej eliminácii akýchkoľvek nekalých obchodných praktík, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom,“ objasnila Lopúchová. V čase, kedy sa naplno prejavila 
nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú podľa nej pekári zmeny tak dôležitého zákona pre 
slovenských výrobcov za veľmi riskantný krok.  
„Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 
na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 
obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín,“ uzatvorila Lopúchová.  
(tasr) 
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Slovenské potravinárske firmy sú oproti veľkým reťazcom v nevýhodnej pozícii. Zákon ich postavenie zlepšoval. Ilustračná 
snímka, TASR/Milan Kapusta  
 
Vláda Igora Matoviča chce otvoriť a zmeniť zákon o neprimeraných podmienkach v maloobchode  
Výrobcovia potravín sa obávajú, že to ich biznis pochová  
Stovky slovenských pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o nekalých podmienkach. Podľa pekárov je to jediná 
legislatíva, ktorá ich chráni.  
„ Hoci ešte v septembri 2019 hlasovali poslanci OĽaNO za prijatie mimoriadne dôležitého Zákona o neprimeraných 
podmienkach v obchode, najnovšie ho chce vláda otvoriť a zmeniť jeho podobu,“ informovala predsedkyňa Slovenského 
zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová. Zároveň dodala, že pekári sú rozhorčení a za 
zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať.  
Nefér podmienky  
Plány OĽaNO o zmene zákona o nekalých podmienkach potvrdil podľa SZPCC už aj rezort pôdohospodárstva na čele s 
Jánom Mičovským. „ Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, 
ktoré s obchodným vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany 
podnikania tak na nekorektné podmienky pristali.  
Zmenil to až Zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne menuje nekalé obchodné 
praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským výrobcom zaručila tak veľmi 
potrebná ochrana,“ vyhlásila Tatiana Lopúchová.  
pekáreň, práca zdroj: FOTO:TASR /Miroslava Mlynárová  
Krok o dekádu späť  
Zároveň dodala, že akoukoľvek zmenou aktuálneho zákona sa pekári vrátia o jednu dekádu naspäť, keď bojovali o každé 
euro za svoje výrobky a za svoje prežitie.  
Zväz pekárov tiež pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 
Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, 
ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu.  
Pekári upozorňujú, že dlhodobé zneužívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a 
je jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby v SR.  
„ Nekalých praktík, s ktorými sa naši výrobcovia v minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli 
napríklad neprimerané reklamné plnenia. Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia. No a medzi 
nekalé praktiky sa považujú z minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na 
úroveň 90 až 120 dní či vynucovanie cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi,“ ozrejmila Lopúchová.  
Zákon pomohol  
Zmenou legislatívy v minulom roku sa podľa pekárov takmer úplne eliminovali akékoľvek nekalé obchodné praktiky, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. „ Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom,“ objasnila Tatiana Lopúchová.  
Zároveň dodala, že v čase, v ktorom sa naplno prejavila nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú 
pekári zmeny tak dôležitého zákona pre slovenských výrobcov, za veľmi riskantný krok. „ Ešte stále vidíme, že svet bojuje s 
pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín na naše územie. Slovenskí pekári 
preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v obchode rokovala, pretože to môže 
mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín,“ uzatvorila predsedkyňa SZPCC.  
Správu budeme aktualizovať o reakciu Ministerstva pôdohospodárstva.  
Zdroj: SITA 
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Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová nepovažuje obmedzenie nedeľného predaja z dôvodu sanitárneho dňa za 
primerané a dôvodné.  
 
Sanitárne opatrenia totiž môžu majitelia prevádzok realizovať kedykoľvek. Uviedla pre TASR hlava štátu v reakcii na otázky o 
zákaze nedeľného predaja.  
Bratislava - Zavedenie možnosti pokračovania v poberaní pandemického ošetrovného (OČR) aj za jún tohto roka, ako aj 
predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec súčasnej legislatívy. Tieto zmeny 
prináša novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú v pondelok (15. 6.) podpísala prezidentka SR 
Zuzana Čaputová.  
- Štát pomôže s nájomným podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre situáciu okolo nového koronavírusu. 
Táto pomoc má dosiahnuť približne 200 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v pondelok (15. 6.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.  
- Prevádzkovatelia hazardných hier majú dostať odklad úhrady odvodov. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Právnu normu v pondelok (15. 
6.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Nadobudnúť účinnosť má dňom vyhlásenia.  
Bratislava - Regiónu Muránska planina by mohol v rámci ochrany prírody a zároveň oživenia kraja pomôcť projekt spolupráce 
viacerých rezortov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa bude snažiť získať podporu od rezortu 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj ministerstva práce. O konkrétnych projektov podpory chce šéf envirorezortu 
Ján Budaj (OĽaNO) diskutovať aj s ďalšími predstaviteľmi vlády.  
Košice - Vo vybraných okresoch východného a stredného Slovenska v najbližších dňoch zakážu pohyb v prírode mimo 
vyznačených trás. Súhrn opatrení súvisiacich so šírením afrického moru ošípaných (AMO) avizovali zástupcovia 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, veterinárstva a poľovníctva po svojom utorkovom 
zasadnutí. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) vyzval poľovníkov, aby ešte zintenzívnili lov diviačej zveri.  
Bratislava - Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe zavedie vstupné preverenie predpokladov u žiadateľa, ktorý chce 
začať vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, a to ešte pred jeho povinným zaregistrovaním na kontrolnom ústave. 
Vyplýva to z návrhu zákona Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý má v stredu (17. 6.) 
prerokovať a schváliť vláda. Účinnosť by mal zákon nadobudnúť 1. januára 2021.  
Bratislava - Plánovanie dovoleniek v tomto roku by mala zjednodušiť platforma Európskej komisie (EK). Tá prináša 
informácie potrebné na bezpečné cestovanie po Európe. Zahŕňajú napríklad opatrenia jednotlivých štátov v súvislosti s 
novým koronavírusom alebo údaje o cestovných obmedzeniach, priblížilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na 
sociálnej sieti.  
Bratislava - Iba 10 % odborníkov zo sveta projekcie a architektúry stavieb súhlasí s platnou legislatívou o navrhovaní domov 
s takmer nulovou potrebou energie. Vyplýva to z prieskumu Združenia výrobcov murovacích materiálov. Ministerstvo dopravy 
a výstavby (MDV) SR však pre TASR potvrdilo, že zmenu legislatívy neplánuje, chce pokračovať aj v dotačnej schéme na 
stavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Povinnosť, aby boli všetky nové budovy od roku 2021 
konštruované v energetickej skupine A0 je požiadavkou Európskej únie a Slovensko sa na to pripravuje postupne od roku 
2012, tvrdí ministerstvo.  
Bratislava - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR vyhlásila zákazku, ktorej predmetom sú zdravotnícke pomôcky v 
predpokladanej hodnote viac ako 31 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazka s názvom Osobné ochranné 
pracovné pomôcky COVID-19 sa realizuje cez dynamický nákupný systém. TASR o tom informoval poradca pre komunikáciu 
a médiá zo SŠHR SR Igor Rabatin.  
Bratislava - Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. Je to podľa nich 
jediná legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o tom Slovenský 
zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní 
tvrdo bojovať.  
Bratislava - Slovenská vláda by nemala bez dostatočných informácií rozhodovať o zrušení plánovaných investícií do vodného 
hospodárstva tak, ako to predpokladá programové vyhlásenie vlády (PVV). Chýbajú totiž informácie o zdrojoch vody a ich 
možnom vývoji, identifikácia a kvantifikácia rizík vo vodnom hospodárstve spojených napríklad s klimatickou zmenou, 
demografickým vývojom a rozvojom spoločnosti. Na riziká spojené s rušením plánovaných stavieb upozornili médiá viacerí 
vodohospodári či klimatológovia.  
Bratislava - Chemický a farmaceutický priemysel v SR rýchlo zareagoval na vývoj situácie v súvislosti s novým 
koronavírusom a zapojil sa do boja proti nemu. Týka sa to predovšetkým výroby ochranných prostriedkov a dezinfekcie. 
Slovensko sa tak pripojilo k iniciatívam ostatných krajín združených v organizácii Európskej rady pre chemický priemysel 
(CEFIC). Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.  
Bratislava - Svet musí budovať platformu pre zelenšiu, digitálnu, odolnú a udržateľnú ekonomiku. Uviedla to šéfka 
Medzinárodného menového fondu (MFF) Kristalina Georgievová počas diskusie, ktorú organizoval GLOBSEC. Georgievová 
si myslí, že najväčšími obavami súvisiacimi s uzdravením a budúcim rastom svetových ekonomík sú neschopnosť 
revitalizácie globalizácie, obchodný protekcionizmus, rastúca nerovnosť v dôsledku nerovnomerného prístupu k možnostiam 
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a stagnujúce vzdelanie.  
Bratislava - Objem majetku sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri klesol na 9,42 miliardy eur. Jeho čistá hodnota sa znížila 
o 81,9 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností 
(ADSS) k 12. júnu tohto roka.  
Brusel - Európska komisia (EK) v utorok potvrdila, že stojí za návrhom týkajúcim sa medzinárodnej iniciatívy na podporu 
obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti v rámci skupiny partnerov Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Komisia 
upozornila, že prebiehajúca globálna kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu zdôraznila potrebu spoločnej reakcie 
medzinárodného spoločenstva na posilnenie pripravenosti na túto a na budúce možné krízy.  
Frankfurt nad Mohanom - Kurz spoločnej európskej meny v utorok ráno mierne vzrástol a pohyboval sa výrazne nad hranicou 
1,13 USD/EUR. Euro sa v utorok ráno predávalo po 1,1342 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako v pondelok (15. 6.) 
večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,1253 (v piatok: 1,1304) USD/EUR. To 
znamená, že dolár stál 0,8887 (0,8846) eura.  
Frankfurt nad Mohanom - Európska únia (EÚ) musí urýchlene rozhodnúť o balíku fiškálnych stimulov, aby pomohla 
ekonomike prekonať krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to člen Výkonnej rady Európskej centrálnej 
banky (ECB) Fabio Panetta.  
Wiesbaden - Nemecká inflácia sa v máji spomalila tretí mesiac po sebe a bola najnižšia od septembra 2016. Hlavným 
dôvodom bol prudký pokles cien energií spôsobený koronakrízou. Medziročne sa nemecké spotrebiteľské ceny v máji zvýšili 
o 0,6 %, uviedol v utorok spolkový štatistický úrad Destatis a potvrdil svoj prvý odhad. Ceny energií v máji medziročne klesli o 
8,5 %, keď ceny vykurovacieho oleja padli o 30,5 % a ceny motorových palív o 20,7 %. Naopak nadmerne zdraželi potraviny, 
ich ceny stúpli o 4,5 %. V medzimesačnom porovnaní sa nemecké spotrebiteľské ceny v máji znížili o 0,1 %.  
Mannheim - Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny v júni vzrástla viac, ako sa čakalo. V prípade 
Nemecka dosiahla najvyššiu úroveň za 14 rokov, od marca 2006. Ukázal to v utorok prieskum Centra pre výskum 
európskeho hospodárstva (ZEW). Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na 
najbližších šesť mesiacov, sa v júni 2020 zvýši o 12,4 bodu na 63,4 bodu, čo je rovnaká úroveň ako v marci 2006.  
Halle - Nemecká ekonomika prečká hlbokú recesiu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu relatívne dobre, uviedol 
Inštitút pre hospodársky výskum (IWH) so sídlom v Halle. "Pandémia tvrdo zasiahla nemeckú ekonomiku, ale jej pád nie je 
taký hlboký ako v iných veľkých ekonomikách eurozóny, kde je počet ochorení a smrteľných prípadov v pomere k počtu 
obyvateľov vyšší," píše sa v správe IWH. "Recesia zrejme dosiahne v 2. kvartáli svoje dno, keďže epidémia bola v máji a júni 
na ústupe a uvoľňovali sa reštrikcie."  
Luxemburg - Hodinové náklady na prácu v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v 1. štvrťroku 2020 zvýšili. Na konci 
sledovaného obdobia však členské štáty začali zavádzať blokády na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. Uviedol to v 
utorok európsky štatistický úrad Eurostat. Podľa najnovších údajov sa hodinové mzdové náklady v eurozóne v prvých troch 
mesiacoch roka zvýšili medziročne o 3,4 % a v EÚ o 3,7 %.  
Madrid - Španielska vláda pripravuje investičný plán vo výške 150 miliárd eur na naštartovanie hospodárstva, ktoré 
zdecimovala pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády. Informoval o tom v utorok denník El País.  
Rím - Počet chudobných v Taliansku vlani prvýkrát po piatich rokoch rastu klesol. Ale tento rok krajinu tvrdo zasiahla 
pandémia nového koronavírusu, takže šlo zrejme len o "jednorazový" efekt.  
Londýn - Nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca apríla 2020 prekvapujúco nezmenila, zatiaľ čo 
tempo rastu miezd sa výrazne spomalilo. Ukázali to v utorok predbežné údaje štatistického úradu ONS. Podľa ONS miera 
nezamestnanosti v Británii zostala v období február-apríl na úrovni 3,9 %, ktorú dosiahla v 1. štvrťroku, a bola o málo vyššia 
ako 3,8 % v rovnakom období vlani.  
Zürich - Švajčiarska ekonomika zaznamená tento rok najhorší pokles za desaťročia. Dôvodom je pandémia nového 
koronavírusu, ktorá poškodzuje produkciu a ohrozuje pracovné miesta. Kontrakcia však bude slabšia, než sa vláda pôvodne 
obávala. Hrubý domáci produkt (HDP) sa tento rok zníži o 6,2 %, prognózuje švajčiarske ministerstvo hospodárstva. To bude 
najprudší pokles HDP od roku 1975, keď krajinu zasiahli následky ropného šoku.  
Tokio - Japonská centrálna banka (BoJ) nezmenila úrokové sadzby. Zvýšila však objem núdzového úverového programu na 
podporu ekonomiky zasiahnutej koronakrízou. Menová rada BoJ v utorok ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na peniaze, 
ktoré finančné inštitúty nechávajú na účtoch v centrálnej banke, na úrovni -0,1 % a zopakovala, že sadzba zostane na 
terajšej úrovni alebo ešte klesne. BoJ bude pokračovať v nákupe japonských vládnych dlhopisov bez stanovenia horného 
limitu, aby udržala výnosy 10-ročných dlhopisov okolo 0 %.  
Tokio - Tokijská burza sa v utorok prudko posilnila, keď kľúčový index Nikkei 225 vzrástol takmer o 5 %. Japonský akciový trh 
podporil pozitívny vývoj Wall Street, masívny investičný plán administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale aj 
rozhodnutie japonskej centrálnej banky (BoJ) zvýšiť núdzové úverové programy. Nikkei 225 si v utorok pripísal 1051,26 bodu 
alebo 4,88 % a uzavrel na 22.582,21 bodu. Širší index Topix stúpol o 4,09 % na 1593,45 bodu.  
Singapur - Ceny ropy v utorok ráno stagnovali po pondelkovom (15. 6.) zvýšení. Americká ropa WTI sa obchoduje okolo 
úrovne 37 USD (32,88 eura) za barel. Nárast počtu nových prípadov nákazy novým koronavírusom podporuje obavy týkajúce 
sa zotavovania dopytu po rope. Naopak ceny podporila správa, že producentské krajiny skupiny OPEC+ dodržujú dohodnuté 
obmedzenia ťažby.  
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Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová nepovažuje obmedzenie nedeľného predaja z dôvodu sanitárneho dňa za 
primerané a dôvodné.  
 
Sanitárne opatrenia totiž môžu majitelia prevádzok realizovať kedykoľvek. Uviedla pre TASR hlava štátu v reakcii na otázky o 
zákaze nedeľného predaja.  
Bratislava - Zavedenie možnosti pokračovania v poberaní pandemického ošetrovného (OČR) aj za jún tohto roka, ako aj 
predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec súčasnej legislatívy. Tieto zmeny 
prináša novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú v pondelok (15. 6.) podpísala prezidentka SR 
Zuzana Čaputová.  
- Štát pomôže s nájomným podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre situáciu okolo nového koronavírusu. 
Táto pomoc má dosiahnuť približne 200 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v pondelok (15. 6.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.  
- Prevádzkovatelia hazardných hier majú dostať odklad úhrady odvodov. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Právnu normu v pondelok (15. 
6.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Nadobudnúť účinnosť má dňom vyhlásenia.  
Bratislava - Regiónu Muránska planina by mohol v rámci ochrany prírody a zároveň oživenia kraja pomôcť projekt spolupráce 
viacerých rezortov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa bude snažiť získať podporu od rezortu 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj ministerstva práce. O konkrétnych projektov podpory chce šéf envirorezortu 
Ján Budaj (OĽaNO) diskutovať aj s ďalšími predstaviteľmi vlády.  
Košice - Vo vybraných okresoch východného a stredného Slovenska v najbližších dňoch zakážu pohyb v prírode mimo 
vyznačených trás. Súhrn opatrení súvisiacich so šírením afrického moru ošípaných (AMO) avizovali zástupcovia 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, veterinárstva a poľovníctva po svojom utorkovom 
zasadnutí. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) vyzval poľovníkov, aby ešte zintenzívnili lov diviačej zveri.  
Bratislava - Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe zavedie vstupné preverenie predpokladov u žiadateľa, ktorý chce 
začať vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, a to ešte pred jeho povinným zaregistrovaním na kontrolnom ústave. 
Vyplýva to z návrhu zákona Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý má v stredu (17. 6.) 
prerokovať a schváliť vláda. Účinnosť by mal zákon nadobudnúť 1. januára 2021.  
Bratislava - Plánovanie dovoleniek v tomto roku by mala zjednodušiť platforma Európskej komisie (EK). Tá prináša 
informácie potrebné na bezpečné cestovanie po Európe. Zahŕňajú napríklad opatrenia jednotlivých štátov v súvislosti s 
novým koronavírusom alebo údaje o cestovných obmedzeniach, priblížilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na 
sociálnej sieti.  
Bratislava - Iba 10 % odborníkov zo sveta projekcie a architektúry stavieb súhlasí s platnou legislatívou o navrhovaní domov 
s takmer nulovou potrebou energie. Vyplýva to z prieskumu Združenia výrobcov murovacích materiálov. Ministerstvo dopravy 
a výstavby (MDV) SR však pre TASR potvrdilo, že zmenu legislatívy neplánuje, chce pokračovať aj v dotačnej schéme na 
stavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Povinnosť, aby boli všetky nové budovy od roku 2021 
konštruované v energetickej skupine A0 je požiadavkou Európskej únie a Slovensko sa na to pripravuje postupne od roku 
2012, tvrdí ministerstvo.  
Bratislava - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR vyhlásila zákazku, ktorej predmetom sú zdravotnícke pomôcky v 
predpokladanej hodnote viac ako 31 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazka s názvom Osobné ochranné 
pracovné pomôcky COVID-19 sa realizuje cez dynamický nákupný systém. TASR o tom informoval poradca pre komunikáciu 
a médiá zo SŠHR SR Igor Rabatin.  
Bratislava - Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. Je to podľa nich 
jediná legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o tom Slovenský 
zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní 
tvrdo bojovať.  
Bratislava - Slovenská vláda by nemala bez dostatočných informácií rozhodovať o zrušení plánovaných investícií do vodného 
hospodárstva tak, ako to predpokladá programové vyhlásenie vlády (PVV). Chýbajú totiž informácie o zdrojoch vody a ich 
možnom vývoji, identifikácia a kvantifikácia rizík vo vodnom hospodárstve spojených napríklad s klimatickou zmenou, 
demografickým vývojom a rozvojom spoločnosti. Na riziká spojené s rušením plánovaných stavieb upozornili médiá viacerí 
vodohospodári či klimatológovia.  
Bratislava - Vláda má mať nového splnomocnenca pre podporu rodiny a sociálnu pomoc. Do tejto funkcie je nominovaná 
poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková. Návrhom na jej vymenovanie sa má v stredu (17. 6.) zaoberať vláda. Na 
rokovanie kabinetu ho predložil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).  
Bratislava - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR začal kontrolu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. Tá by sa mala 
zamerať na posúdenie nastavených procesov pred a počas núdzového stavu a zhodnotenie pripravenosti pohotovostných 
zásob v čase vzniku mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Informoval o tom v utorok poradca pre komunikáciu a médiá 
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SŠHR Igor Rabatin.  
Bratislava - Napriek tomu, že sa postupne otvárajú prevádzky a ľudia sa začali vracať do práce, ministerstvo práce naďalej 
umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) požiadať o finančnú pomoc v rámci projektu 
"Prvá pomoc", a to aj za mesiace jún a júl v tomto roku.  
Bratislava - Chemický a farmaceutický priemysel v SR rýchlo zareagoval na vývoj situácie v súvislosti s novým 
koronavírusom a zapojil sa do boja proti nemu. Týka sa to predovšetkým výroby ochranných prostriedkov a dezinfekcie. 
Slovensko sa tak pripojilo k iniciatívam ostatných krajín združených v organizácii Európskej rady pre chemický priemysel 
(CEFIC). Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.  
Bratislava - Svet musí budovať platformu pre zelenšiu, digitálnu, odolnú a udržateľnú ekonomiku. Uviedla to šéfka 
Medzinárodného menového fondu (MFF) Kristalina Georgievová počas diskusie, ktorú organizoval GLOBSEC. Georgievová 
si myslí, že najväčšími obavami súvisiacimi s uzdravením a budúcim rastom svetových ekonomík sú neschopnosť 
revitalizácie globalizácie, obchodný protekcionizmus, rastúca nerovnosť v dôsledku nerovnomerného prístupu k možnostiam 
a stagnujúce vzdelanie.  
Bratislava - Prepad Slovenska v rebríčkoch konkurencieschopnosti ekonomík pokračuje. Podľa najnovšieho vydania Svetovej 
ročenky konkurencieschopnosti ekonomík (WCY) v roku 2020, ktorú každoročne zverejňuje švajčiarsky Inštitút pre rozvoj 
manažmentu, je Slovensko 57. najkonkurencieschopnejšou ekonomikou. Ide historicky o najhorší výsledok, keď sa oproti 
roku 2019 postavenie Slovenska zhoršilo o štyri miesta. Z celkovo hodnotených 63 krajín sa tak za ním ocitlo z Európy už len 
Chorvátsko, keď nás tento rok predbehla aj Ukrajina, informovala v utorok nadácia F. A. Hayeka.  
Bratislava - Objem majetku sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri klesol na 9,42 miliardy eur. Jeho čistá hodnota sa znížila 
o 81,9 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností 
(ADSS) k 12. júnu tohto roka.  
Bratislava - Zdá sa, že podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD) si pletie úlohy a právomoci orgánov činných v 
trestnom konaní. Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) tak reagovala na 
obvinenie Pellegriniho a poslanca Národnej rady SR Richarda Rašiho (Smer-SD), že raziou v Národnej agentúre pre sieťové 
a elektronické služby (NASES) ohrozila bezpečnosť štátu.  
Brusel - Európska komisia (EK) v utorok potvrdila, že stojí za návrhom týkajúcim sa medzinárodnej iniciatívy na podporu 
obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti v rámci skupiny partnerov Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Komisia 
upozornila, že prebiehajúca globálna kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu zdôraznila potrebu spoločnej reakcie 
medzinárodného spoločenstva na posilnenie pripravenosti na túto a na budúce možné krízy.  
Frankfurt nad Mohanom - Kurz spoločnej európskej meny v utorok ráno mierne vzrástol a pohyboval sa výrazne nad hranicou 
1,13 USD/EUR. Euro sa v utorok ráno predávalo po 1,1342 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako v pondelok (15. 6.) 
večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,1253 (v piatok: 1,1304) USD/EUR. To 
znamená, že dolár stál 0,8887 (0,8846) eura.  
Frankfurt nad Mohanom - Európska únia (EÚ) musí urýchlene rozhodnúť o balíku fiškálnych stimulov, aby pomohla 
ekonomike prekonať krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to člen Výkonnej rady Európskej centrálnej 
banky (ECB) Fabio Panetta.  
Wiesbaden - Nemecká inflácia sa v máji spomalila tretí mesiac po sebe a bola najnižšia od septembra 2016. Hlavným 
dôvodom bol prudký pokles cien energií spôsobený koronakrízou. Medziročne sa nemecké spotrebiteľské ceny v máji zvýšili 
o 0,6 %, uviedol v utorok spolkový štatistický úrad Destatis a potvrdil svoj prvý odhad. Ceny energií v máji medziročne klesli o 
8,5 %, keď ceny vykurovacieho oleja padli o 30,5 % a ceny motorových palív o 20,7 %. Naopak nadmerne zdraželi potraviny, 
ich ceny stúpli o 4,5 %. V medzimesačnom porovnaní sa nemecké spotrebiteľské ceny v máji znížili o 0,1 %.  
Mannheim - Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny v júni vzrástla viac, ako sa čakalo. V prípade 
Nemecka dosiahla najvyššiu úroveň za 14 rokov, od marca 2006. Ukázal to v utorok prieskum Centra pre výskum 
európskeho hospodárstva (ZEW). Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na 
najbližších šesť mesiacov, sa v júni 2020 zvýši o 12,4 bodu na 63,4 bodu, čo je rovnaká úroveň ako v marci 2006.  
Halle - Nemecká ekonomika prečká hlbokú recesiu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu relatívne dobre, uviedol 
Inštitút pre hospodársky výskum (IWH) so sídlom v Halle. "Pandémia tvrdo zasiahla nemeckú ekonomiku, ale jej pád nie je 
taký hlboký ako v iných veľkých ekonomikách eurozóny, kde je počet ochorení a smrteľných prípadov v pomere k počtu 
obyvateľov vyšší," píše sa v správe IWH. "Recesia zrejme dosiahne v 2. kvartáli svoje dno, keďže epidémia bola v máji a júni 
na ústupe a uvoľňovali sa reštrikcie."  
Luxemburg - Hodinové náklady na prácu v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v 1. štvrťroku 2020 zvýšili. Na konci 
sledovaného obdobia však členské štáty začali zavádzať blokády na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. Uviedol to v 
utorok európsky štatistický úrad Eurostat. Podľa najnovších údajov sa hodinové mzdové náklady v eurozóne v prvých troch 
mesiacoch roka zvýšili medziročne o 3,4 % a v EÚ o 3,7 %.  
Madrid - Španielska vláda pripravuje investičný plán vo výške 150 miliárd eur na naštartovanie hospodárstva, ktoré 
zdecimovala pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády. Informoval o tom v utorok denník El País.  
Rím - Počet chudobných v Taliansku vlani prvýkrát po piatich rokoch rastu klesol. Ale tento rok krajinu tvrdo zasiahla 
pandémia nového koronavírusu, takže šlo zrejme len o "jednorazový" efekt.  
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Paríž/Frankfurt nad Mohanom - Chorvátsko a Bulharsko by mohli tento rok vstúpiť do mechanizmu výmenných kurzov (ERM-
2), tzv. čakárne na prijatie eura. Uviedol to člen predstavenstva Európskej centrálnej banky (ECB) Fabio Panetta pre 
francúzske noviny Le Monde. Ocenil zároveň snahu oboch krajín o zavedenie spoločnej meny.  
Londýn - Nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca apríla 2020 prekvapujúco nezmenila, zatiaľ čo 
tempo rastu miezd sa výrazne spomalilo. Ukázali to v utorok predbežné údaje štatistického úradu ONS. Podľa ONS miera 
nezamestnanosti v Británii zostala v období február-apríl na úrovni 3,9 %, ktorú dosiahla v 1. štvrťroku, a bola o málo vyššia 
ako 3,8 % v rovnakom období vlani.  
Zürich - Švajčiarska ekonomika zaznamená tento rok najhorší pokles za desaťročia. Dôvodom je pandémia nového 
koronavírusu, ktorá poškodzuje produkciu a ohrozuje pracovné miesta. Kontrakcia však bude slabšia, než sa vláda pôvodne 
obávala. Hrubý domáci produkt (HDP) sa tento rok zníži o 6,2 %, prognózuje švajčiarske ministerstvo hospodárstva. To bude 
najprudší pokles HDP od roku 1975, keď krajinu zasiahli následky ropného šoku.  
Tokio - Japonská centrálna banka (BoJ) nezmenila úrokové sadzby. Zvýšila však objem núdzového úverového programu na 
podporu ekonomiky zasiahnutej koronakrízou. Menová rada BoJ v utorok ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na peniaze, 
ktoré finančné inštitúty nechávajú na účtoch v centrálnej banke, na úrovni -0,1 % a zopakovala, že sadzba zostane na 
terajšej úrovni alebo ešte klesne. BoJ bude pokračovať v nákupe japonských vládnych dlhopisov bez stanovenia horného 
limitu, aby udržala výnosy 10-ročných dlhopisov okolo 0 %.  
Tokio - Tokijská burza sa v utorok prudko posilnila, keď kľúčový index Nikkei 225 vzrástol takmer o 5 %. Japonský akciový trh 
podporil pozitívny vývoj Wall Street, masívny investičný plán administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale aj 
rozhodnutie japonskej centrálnej banky (BoJ) zvýšiť núdzové úverové programy. Nikkei 225 si v utorok pripísal 1051,26 bodu 
alebo 4,88 % a uzavrel na 22.582,21 bodu. Širší index Topix stúpol o 4,09 % na 1593,45 bodu.  
Singapur - Ceny ropy v utorok ráno stagnovali po pondelkovom (15. 6.) zvýšení. Americká ropa WTI sa obchoduje okolo 
úrovne 37 USD (32,88 eura) za barel. Nárast počtu nových prípadov nákazy novým koronavírusom podporuje obavy týkajúce 
sa zotavovania dopytu po rope. Naopak ceny podporila správa, že producentské krajiny skupiny OPEC+ dodržujú dohodnuté 
obmedzenia ťažby.  
Peking - Čínska ekonomika by mohla tento rok zaznamenať rast o 3 %, keďže vláda prijíma viacero opatrení na jej podporu. 
Povedal to ekonóm z Čínskej akadémie sociálnych vied Čang Ming. Jeho prognóza je optimistickejšia než odhad z polovice 
apríla, podľa ktorého by čínska ekonomika mala v tomto roku v dôsledku koronakrízy vzrásť iba o 2,5 %.  
Washington - Po rekordnom prepade v apríli zaznamenali maloobchodné tržby v USA minulý mesiac rekordný rast, ktorým 
zároveň vysoko prekonali očakávania ekonómov. Ukázali to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu.  
Washington - Po aprílovom prepade o vyše 12 % sa priemyselná produkcia v Spojených štátoch v máji zotavila, tempo rastu 
však bolo slabšie, než sa očakávalo. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje americkej centrálnej banky (Fed).  
ima pop  
Zdroj: TASR 
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Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová nepovažuje obmedzenie nedeľného predaja z dôvodu sanitárneho dňa za 
primerané a dôvodné.  
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Sanitárne opatrenia totiž môžu majitelia prevádzok realizovať kedykoľvek. Uviedla pre TASR hlava štátu v reakcii na otázky o 
zákaze nedeľného predaja.  
Bratislava - Zavedenie možnosti pokračovania v poberaní pandemického ošetrovného (OČR) aj za jún tohto roka, ako aj 
predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec súčasnej legislatívy. Tieto zmeny 
prináša novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú v pondelok (15. 6.) podpísala prezidentka SR 
Zuzana Čaputová.  
- Štát pomôže s nájomným podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre situáciu okolo nového koronavírusu. 
Táto pomoc má dosiahnuť približne 200 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v pondelok (15. 6.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.  
- Prevádzkovatelia hazardných hier majú dostať odklad úhrady odvodov. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Právnu normu v pondelok (15. 
6.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Nadobudnúť účinnosť má dňom vyhlásenia.  
Bratislava - Regiónu Muránska planina by mohol v rámci ochrany prírody a zároveň oživenia kraja pomôcť projekt spolupráce 
viacerých rezortov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa bude snažiť získať podporu od rezortu 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj ministerstva práce. O konkrétnych projektov podpory chce šéf envirorezortu 
Ján Budaj (OĽaNO) diskutovať aj s ďalšími predstaviteľmi vlády.  
Košice - Vo vybraných okresoch východného a stredného Slovenska v najbližších dňoch zakážu pohyb v prírode mimo 
vyznačených trás. Súhrn opatrení súvisiacich so šírením afrického moru ošípaných (AMO) avizovali zástupcovia 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, veterinárstva a poľovníctva po svojom utorkovom 
zasadnutí. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) vyzval poľovníkov, aby ešte zintenzívnili lov diviačej zveri.  
Bratislava - Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe zavedie vstupné preverenie predpokladov u žiadateľa, ktorý chce 
začať vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, a to ešte pred jeho povinným zaregistrovaním na kontrolnom ústave. 
Vyplýva to z návrhu zákona Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý má v stredu (17. 6.) 
prerokovať a schváliť vláda. Účinnosť by mal zákon nadobudnúť 1. januára 2021.  
Bratislava - Plánovanie dovoleniek v tomto roku by mala zjednodušiť platforma Európskej komisie (EK). Tá prináša 
informácie potrebné na bezpečné cestovanie po Európe. Zahŕňajú napríklad opatrenia jednotlivých štátov v súvislosti s 
novým koronavírusom alebo údaje o cestovných obmedzeniach, priblížilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na 
sociálnej sieti.  
Bratislava - Iba 10 % odborníkov zo sveta projekcie a architektúry stavieb súhlasí s platnou legislatívou o navrhovaní domov 
s takmer nulovou potrebou energie. Vyplýva to z prieskumu Združenia výrobcov murovacích materiálov. Ministerstvo dopravy 
a výstavby (MDV) SR však pre TASR potvrdilo, že zmenu legislatívy neplánuje, chce pokračovať aj v dotačnej schéme na 
stavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Povinnosť, aby boli všetky nové budovy od roku 2021 
konštruované v energetickej skupine A0 je požiadavkou Európskej únie a Slovensko sa na to pripravuje postupne od roku 
2012, tvrdí ministerstvo.  
Bratislava - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR vyhlásila zákazku, ktorej predmetom sú zdravotnícke pomôcky v 
predpokladanej hodnote viac ako 31 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazka s názvom Osobné ochranné 
pracovné pomôcky COVID-19 sa realizuje cez dynamický nákupný systém. TASR o tom informoval poradca pre komunikáciu 
a médiá zo SŠHR SR Igor Rabatin.  
Bratislava - Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. Je to podľa nich 
jediná legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o tom Slovenský 
zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní 
tvrdo bojovať.  
Bratislava - Slovenská vláda by nemala bez dostatočných informácií rozhodovať o zrušení plánovaných investícií do vodného 
hospodárstva tak, ako to predpokladá programové vyhlásenie vlády (PVV). Chýbajú totiž informácie o zdrojoch vody a ich 
možnom vývoji, identifikácia a kvantifikácia rizík vo vodnom hospodárstve spojených napríklad s klimatickou zmenou, 
demografickým vývojom a rozvojom spoločnosti. Na riziká spojené s rušením plánovaných stavieb upozornili médiá viacerí 
vodohospodári či klimatológovia.  
Bratislava - Vláda má mať nového splnomocnenca pre podporu rodiny a sociálnu pomoc. Do tejto funkcie je nominovaná 
poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková. Návrhom na jej vymenovanie sa má v stredu (17. 6.) zaoberať vláda. Na 
rokovanie kabinetu ho predložil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).  
Bratislava - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR začal kontrolu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. Tá by sa mala 
zamerať na posúdenie nastavených procesov pred a počas núdzového stavu a zhodnotenie pripravenosti pohotovostných 
zásob v čase vzniku mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Informoval o tom v utorok poradca pre komunikáciu a médiá 
SŠHR Igor Rabatin.  
Bratislava - Napriek tomu, že sa postupne otvárajú prevádzky a ľudia sa začali vracať do práce, ministerstvo práce naďalej 
umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) požiadať o finančnú pomoc v rámci projektu 
"Prvá pomoc", a to aj za mesiace jún a júl v tomto roku.  
Bratislava - Chemický a farmaceutický priemysel v SR rýchlo zareagoval na vývoj situácie v súvislosti s novým 
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koronavírusom a zapojil sa do boja proti nemu. Týka sa to predovšetkým výroby ochranných prostriedkov a dezinfekcie. 
Slovensko sa tak pripojilo k iniciatívam ostatných krajín združených v organizácii Európskej rady pre chemický priemysel 
(CEFIC). Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.  
Bratislava - Svet musí budovať platformu pre zelenšiu, digitálnu, odolnú a udržateľnú ekonomiku. Uviedla to šéfka 
Medzinárodného menového fondu (MFF) Kristalina Georgievová počas diskusie, ktorú organizoval GLOBSEC. Georgievová 
si myslí, že najväčšími obavami súvisiacimi s uzdravením a budúcim rastom svetových ekonomík sú neschopnosť 
revitalizácie globalizácie, obchodný protekcionizmus, rastúca nerovnosť v dôsledku nerovnomerného prístupu k možnostiam 
a stagnujúce vzdelanie.  
Bratislava - Prepad Slovenska v rebríčkoch konkurencieschopnosti ekonomík pokračuje. Podľa najnovšieho vydania Svetovej 
ročenky konkurencieschopnosti ekonomík (WCY) v roku 2020, ktorú každoročne zverejňuje švajčiarsky Inštitút pre rozvoj 
manažmentu, je Slovensko 57. najkonkurencieschopnejšou ekonomikou. Ide historicky o najhorší výsledok, keď sa oproti 
roku 2019 postavenie Slovenska zhoršilo o štyri miesta. Z celkovo hodnotených 63 krajín sa tak za ním ocitlo z Európy už len 
Chorvátsko, keď nás tento rok predbehla aj Ukrajina, informovala v utorok nadácia F. A. Hayeka.  
Bratislava - Objem majetku sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri klesol na 9,42 miliardy eur. Jeho čistá hodnota sa znížila 
o 81,9 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností 
(ADSS) k 12. júnu tohto roka.  
Bratislava - Zdá sa, že podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD) si pletie úlohy a právomoci orgánov činných v 
trestnom konaní. Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) tak reagovala na 
obvinenie Pellegriniho a poslanca Národnej rady SR Richarda Rašiho (Smer-SD), že raziou v Národnej agentúre pre sieťové 
a elektronické služby (NASES) ohrozila bezpečnosť štátu.  
Praha - Ceny českých výrobcov zaznamenali minulý mesiac najvýraznejší pokles za 3,5 roka. Uviedol to v utorok Český 
štatistický úrad (ČSÚ). Ceny priemyselných výrobcov klesli v máji medziročne o 0,9 % po 0,8-percentnom poklese v 
predchádzajúcom mesiaci.  
Brusel - Európska komisia (EK) v utorok potvrdila, že stojí za návrhom týkajúcim sa medzinárodnej iniciatívy na podporu 
obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti v rámci skupiny partnerov Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Komisia 
upozornila, že prebiehajúca globálna kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu zdôraznila potrebu spoločnej reakcie 
medzinárodného spoločenstva na posilnenie pripravenosti na túto a na budúce možné krízy.  
Frankfurt nad Mohanom - Kurz spoločnej európskej meny v utorok ráno mierne vzrástol a pohyboval sa výrazne nad hranicou 
1,13 USD/EUR. Euro sa v utorok ráno predávalo po 1,1342 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako v pondelok (15. 6.) 
večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,1253 (v piatok: 1,1304) USD/EUR. To 
znamená, že dolár stál 0,8887 (0,8846) eura.  
Frankfurt nad Mohanom - Európska únia (EÚ) musí urýchlene rozhodnúť o balíku fiškálnych stimulov, aby pomohla 
ekonomike prekonať krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to člen Výkonnej rady Európskej centrálnej 
banky (ECB) Fabio Panetta.  
Wiesbaden - Nemecká inflácia sa v máji spomalila tretí mesiac po sebe a bola najnižšia od septembra 2016. Hlavným 
dôvodom bol prudký pokles cien energií spôsobený koronakrízou. Medziročne sa nemecké spotrebiteľské ceny v máji zvýšili 
o 0,6 %, uviedol v utorok spolkový štatistický úrad Destatis a potvrdil svoj prvý odhad. Ceny energií v máji medziročne klesli o 
8,5 %, keď ceny vykurovacieho oleja padli o 30,5 % a ceny motorových palív o 20,7 %. Naopak nadmerne zdraželi potraviny, 
ich ceny stúpli o 4,5 %. V medzimesačnom porovnaní sa nemecké spotrebiteľské ceny v máji znížili o 0,1 %.  
Mannheim - Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny v júni vzrástla viac, ako sa čakalo. V prípade 
Nemecka dosiahla najvyššiu úroveň za 14 rokov, od marca 2006. Ukázal to v utorok prieskum Centra pre výskum 
európskeho hospodárstva (ZEW). Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na 
najbližších šesť mesiacov, sa v júni 2020 zvýši o 12,4 bodu na 63,4 bodu, čo je rovnaká úroveň ako v marci 2006.  
Halle - Nemecká ekonomika prečká hlbokú recesiu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu relatívne dobre, uviedol 
Inštitút pre hospodársky výskum (IWH) so sídlom v Halle. "Pandémia tvrdo zasiahla nemeckú ekonomiku, ale jej pád nie je 
taký hlboký ako v iných veľkých ekonomikách eurozóny, kde je počet ochorení a smrteľných prípadov v pomere k počtu 
obyvateľov vyšší," píše sa v správe IWH. "Recesia zrejme dosiahne v 2. kvartáli svoje dno, keďže epidémia bola v máji a júni 
na ústupe a uvoľňovali sa reštrikcie."  
Luxemburg - Hodinové náklady na prácu v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v 1. štvrťroku 2020 zvýšili. Na konci 
sledovaného obdobia však členské štáty začali zavádzať blokády na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. Uviedol to v 
utorok európsky štatistický úrad Eurostat. Podľa najnovších údajov sa hodinové mzdové náklady v eurozóne v prvých troch 
mesiacoch roka zvýšili medziročne o 3,4 % a v EÚ o 3,7 %.  
Madrid - Španielska vláda pripravuje investičný plán vo výške 150 miliárd eur na naštartovanie hospodárstva, ktoré 
zdecimovala pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády. Informoval o tom v utorok denník El País.  
Rím - Počet chudobných v Taliansku vlani prvýkrát po piatich rokoch rastu klesol. Ale tento rok krajinu tvrdo zasiahla 
pandémia nového koronavírusu, takže šlo zrejme len o "jednorazový" efekt.  
Paríž/Frankfurt nad Mohanom - Chorvátsko a Bulharsko by mohli tento rok vstúpiť do mechanizmu výmenných kurzov (ERM-
2), tzv. čakárne na prijatie eura. Uviedol to člen predstavenstva Európskej centrálnej banky (ECB) Fabio Panetta pre 
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francúzske noviny Le Monde. Ocenil zároveň snahu oboch krajín o zavedenie spoločnej meny.  
Londýn - Nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca apríla 2020 prekvapujúco nezmenila, zatiaľ čo 
tempo rastu miezd sa výrazne spomalilo. Ukázali to v utorok predbežné údaje štatistického úradu ONS. Podľa ONS miera 
nezamestnanosti v Británii zostala v období február-apríl na úrovni 3,9 %, ktorú dosiahla v 1. štvrťroku, a bola o málo vyššia 
ako 3,8 % v rovnakom období vlani.  
Zürich - Švajčiarska ekonomika zaznamená tento rok najhorší pokles za desaťročia. Dôvodom je pandémia nového 
koronavírusu, ktorá poškodzuje produkciu a ohrozuje pracovné miesta. Kontrakcia však bude slabšia, než sa vláda pôvodne 
obávala. Hrubý domáci produkt (HDP) sa tento rok zníži o 6,2 %, prognózuje švajčiarske ministerstvo hospodárstva. To bude 
najprudší pokles HDP od roku 1975, keď krajinu zasiahli následky ropného šoku.  
Tokio - Japonská centrálna banka (BoJ) nezmenila úrokové sadzby. Zvýšila však objem núdzového úverového programu na 
podporu ekonomiky zasiahnutej koronakrízou. Menová rada BoJ v utorok ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na peniaze, 
ktoré finančné inštitúty nechávajú na účtoch v centrálnej banke, na úrovni -0,1 % a zopakovala, že sadzba zostane na 
terajšej úrovni alebo ešte klesne. BoJ bude pokračovať v nákupe japonských vládnych dlhopisov bez stanovenia horného 
limitu, aby udržala výnosy 10-ročných dlhopisov okolo 0 %.  
Tokio - Tokijská burza sa v utorok prudko posilnila, keď kľúčový index Nikkei 225 vzrástol takmer o 5 %. Japonský akciový trh 
podporil pozitívny vývoj Wall Street, masívny investičný plán administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale aj 
rozhodnutie japonskej centrálnej banky (BoJ) zvýšiť núdzové úverové programy. Nikkei 225 si v utorok pripísal 1051,26 bodu 
alebo 4,88 % a uzavrel na 22.582,21 bodu. Širší index Topix stúpol o 4,09 % na 1593,45 bodu.  
Singapur - Ceny ropy v utorok ráno stagnovali po pondelkovom (15. 6.) zvýšení. Americká ropa WTI sa obchoduje okolo 
úrovne 37 USD (32,88 eura) za barel. Nárast počtu nových prípadov nákazy novým koronavírusom podporuje obavy týkajúce 
sa zotavovania dopytu po rope. Naopak ceny podporila správa, že producentské krajiny skupiny OPEC+ dodržujú dohodnuté 
obmedzenia ťažby.  
Peking - Čínska ekonomika by mohla tento rok zaznamenať rast o 3 %, keďže vláda prijíma viacero opatrení na jej podporu. 
Povedal to ekonóm z Čínskej akadémie sociálnych vied Čang Ming. Jeho prognóza je optimistickejšia než odhad z polovice 
apríla, podľa ktorého by čínska ekonomika mala v tomto roku v dôsledku koronakrízy vzrásť iba o 2,5 %.  
Washington - Po rekordnom prepade v apríli zaznamenali maloobchodné tržby v USA minulý mesiac rekordný rast, ktorým 
zároveň vysoko prekonali očakávania ekonómov. Ukázali to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu.  
Washington - Po aprílovom prepade o vyše 12 % sa priemyselná produkcia v Spojených štátoch v máji zotavila, tempo rastu 
však bolo slabšie, než sa očakávalo. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje americkej centrálnej banky (Fed).  
Washington - Americká ekonomika sa v plnej miere nezotaví dovtedy, dokiaľ si Američania nebudú istí, že epidémia nového 
koronavírusu je pod kontrolou. Vyhlásil to v utorok na pôde Kongresu šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell.  
Washington - Zisk amerických bánk klesol v 1. kvartáli tohto roka takmer o 70 %. Dôvodom sú dôsledky pandémie nového 
koronavírusu na ekonomiku, čo sa odrazilo aj na bankovom sektore. Uviedol to v utorok americký Federálny úrad na ochranu 
vkladov (FDIC).  
New York - Ceny ropy v priebehu utorka vzrástli takmer o 3 %, pričom cena ropy Brent sa posunula k hranici 41 USD za barel 
(159 litrov). Ceny komodity podporili pozitívne informácie z USA o vývoji v maloobchode, ktoré vysoko prekonali očakávania, 
ako aj nové odhady Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) o vývoji dopytu po rope v tomto roku.  
Filadelfia - Americká ekonomika zaznamená tento rok prudkú recesiu, z ktorej by sa mohla začať zotavovať v nasledujúcom 
roku. Ekonomike však potrvá určitý čas, než sa dostane na úroveň spred nástupu pandémie nového koronavírusu. Uviedol to 
v utorok šéf Filadelfského Fedu Patrick Harker.  
ima pop  
Zdroj: TASR 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/denny-suhrn-vydanych-sprav-er-tasr-16-juna-21-00-96671 
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Bratislava – Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. Je to podľa nich 
jediná legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Slovenskí pekári sú rozhorčení a 
za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať.  
„Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným 
vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na 
nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne 
menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským 
výrobcom zaručila taká veľmi potrebná ochrana,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov. Zmena aktuálneho zákona bude podľa nej znamenať návrat o jednu dekádu späť.  
Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 
Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, 
ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov.  
Pekári upozornili, že dlhodobé využívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a je 
jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku. Najčastejšie využívané praktiky boli napríklad 
neprimerané reklamné plnenia, keď dodávatelia museli prispievať odberateľovi na reklamu.  
Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia, ako sú napríklad obratové bonusy či úhrada miezd ľudí, 
ktorí síce pracujú pre odberateľa, no pracujú v prevádzkach s tovarom od dodávateľa. Medzi nekalé praktiky sa považujú aj 
takzvané vratky tovaru, nerešpektovanie času splatnosti či vynucovane cien. 
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Jaroslav ZÁPALA, moderátor  
Slovenskí pekári sa cítia ohrození. Stovky výrobcov chleba a pečiva žiadajú štát, aby nemenil zákon o nekalých 
podmienkach v obchode. Legislatíva vraj našich výrobcov potravín chránila pred dumpingovými cenami a neférovými 
praktikami obchodníkov. Agrorezort chce napriek tomu zákon meniť.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
Príspevky bokom na reklamu, obratové bonusy či tlak na ceny až pod výrobné náklady.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
My sme mali tam svojich pracovníkov zamestnaných, ktorí boli zamestnancami u nás na papieri, ale fyzicky pracovali pre ten 
obchodný reťazec, to boli tzv. dokladači.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
To je len časť z praktík, ktoré vraj našich výrobcov potravín tlačili na kolená. Pekári sa novému zákonu o neprimeraných 
podmienkach v obchode tešia ani nie rok a už plánuje agrorezort opäť otvárať.  
 
Ján MIČOVSKÝ, minister pôdohospodárstva /OĽaNO/  
Urobíme všetko pre to, aby sme v rozumnom časovom horizonte našli porozumenie medzi Európskou komisiou a všetkými 
slovenskými producentmi.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
Pekári sa búria, tvrdia, že zákon ich chráni. Akákoľvek zmena pravidiel by vraj potravinárov vrátila späť do čias, kedy bojovali 
o každé euro a prežitie.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
My ako pekári vnímame negatívne, pretože my už vlastne celé desaťročie sme bojovali o to, aby sa do zákona dostala 
nejaká právna ochrana.  
 
Ján MIČOVSKÝ, minister pôdohospodárstva /OĽaNO/  
Naším cieľom je nájsť porozumenie práve medzi producentami, spracovateľmi a obchodnými reťazcami.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
Kým pekári si zákon pochvaľujú, obchodníci ho naopak dlhodobo kritizujú. Zákon o neprimeraných podmienkach v 
obchodných vzťahoch je podľa nich sám osebe neprimeraný. A porušuje nielen ústavu, ale aj európsku legislatívu.  
 
Martin KRAJČOVIČ, Slovenská aliancia moderného obchodu  
Máme za to, že viaceré ustanovenia, ktoré sú predmetom momentálne skúmania a vyšetrovania Európskej komisie sú v 
rozpore s európskym právom bolo by dobré a vhodné, keby sme teraz pri transformovaní európskej legislatívy upravili aj 
slovenskú legislatívu a dali ju do súladu s európskym právom.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
Medzi opatreniami, ktoré obchodníci napadli v Bruseli je aj platba za tovar hneď po dodaní aj bez faktúry. Trápia ich tiež 
pokuty, ktoré musia uhradiť okamžite po vyrúbení štátnym inšpektorom a nie až po správnom konaní, ako to bolo kedysi.  
 
Martin KRAJČOVIČ, Slovenská aliancia moderného obchodu  
Povinnosť uvádzať 50 % domácej produkcie v reklamných materiáloch, čo je v rozpore s voľným pohybom tovaru a služieb.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
Podľa našich informácií by Európska komisia mala vydať prvé rozhodnutie o sťažnosti na zákon o nekalých praktikách už 
budúci mesiac. Marek Gudiak, televízia Markíza. 
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Bratislava 16. júna (TASR) – Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode.  
 
Je to podľa nich jediná legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o 
tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú 
ochotní tvrdo bojovať.  
"Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným 
vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na 
nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne 
menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským 
výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov.  
Zmena aktuálneho zákona bude podľa nej znamenať návrat o jednu dekádu späť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje 
výrobky a za svoje prežitie.  
Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 
Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, 
ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu.  
Pekári upozornili, že dlhodobé využívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a je 
jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku. Nekalých praktík, s ktorými sa slovenskí 
výrobcovia v minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné 
plnenia, kedy dodávatelia museli prispievať odberateľovi na reklamu.  
Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia, ako sú napríklad obratové bonusy či úhrada miezd ľudí, 
ktorí síce pracujú pre odberateľa, no pracujú v prevádzkach s tovarom od dodávateľa. Medzi nekalé praktiky sa považujú z 
minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na úroveň 90 až 120 dní či 
vynucovane cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi.  
"Zmenou legislatívy v minulom roku prišlo takmer k úplnej eliminácii akýchkoľvek nekalých obchodných praktík, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom," objasnila Lopúchová.  
V čase, kedy sa naplno prejavila nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú podľa nej pekári zmeny 
tak dôležitého zákona pre slovenských výrobcov za veľmi riskantný krok.  
"Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 
na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 
obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín," uzatvorila Lopúchová.  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podľa slov Andreja Wallnera z odboru komunikácie a 
marketingu citlivo vníma akúkoľvek spätnú väzbu na potravinársku legislatívu zo strany súkromného sektora. "V súčasnosti je 
zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami predmetom záujmu Európskej komisie, pričom MPRV SR v 
tejto veci s komisiou aktívne komunikuje," uviedol v reakcii na pekárov Wallner.  
"Zároveň o súlade zákona o neprimeraných podmienkach s Ústavou SR rozhoduje na podnet poslancov Ústavný súd SR. 
Vedenie MPRV SR bude predpis analyzovať a na základe analýz prijme adekvátne rozhodnutia, a to aj vzhľadom na 
nevyhnutnú transpozíciu eurosmernice upravujúcej nekalé praktiky," dodal Wallner. 

https://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/137821/Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach/ 
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Bratislava 16. júna (TASR) Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. Je 
to podla nich jediná legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o tom 
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy 
sú ochotní tvrdo bojovať. "Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberatelov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, 
ktoré s obchodným vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany 
podnikania tak na nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako 
jediný konkrétne menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak 
slovenským výrobcom zaručila tak velmi potrebná ochrana," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC. Zmena 
aktuálneho zákona bude podla nej znamenať návrat o jednu dekádu späť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje výrobky 
a za svoje prežitie.  
Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 
Európe. Práve ten bol podla slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávatelov, 
ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu. Pekári upozornili, že 
dlhodobé využívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikatelské prostredie a je jedným z hlavných 
dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku. Nekalých praktík, s ktorými sa slovenskí výrobcovia v minulosti 
pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné plnenia, kedy dodávatelia 
museli prispievať odberatelovi na reklamu.  
Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia, ako sú napríklad obratové bonusy či úhrada miezd ludí, 
ktorí síce pracujú pre odberatela, no pracujú v prevádzkach s tovarom od dodávatela. Medzi nekalé praktiky sa považujú z 
minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predlžila na úroveň 90 až 120 dní či 
vynucovane cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi.  
"Zmenou legislatívy v minulom roku prišlo takmer k úplnej eliminácii akýchkolvek nekalých obchodných praktík, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom," objasnila Lopúchová. V čase, kedy sa naplno prejavila 
nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú podla nej pekári zmeny tak dôležitého zákona pre 
slovenských výrobcov za velmi riskantný krok.  
"Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 
na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 
obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín," uzatvorila Lopúchová.  
 
 
UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu rezortu  
pôdohospodárstva.  
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Bratislava 16. júna (TASR) Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. Je 
to podla nich jediná legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o tom 
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy 
sú ochotní tvrdo bojovať. "Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberatelov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, 
ktoré s obchodným vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany 
podnikania tak na nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako 
jediný konkrétne menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak 
slovenským výrobcom zaručila tak velmi potrebná ochrana," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC. Zmena 
aktuálneho zákona bude podla nej znamenať návrat o jednu dekádu späť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje výrobky 
a za svoje prežitie.  
Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 
Európe. Práve ten bol podla slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávatelov, 
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ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu. Pekári upozornili, že 
dlhodobé využívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikatelské prostredie a je jedným z hlavných 
dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku. Nekalých praktík, s ktorými sa slovenskí výrobcovia v minulosti 
pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné plnenia, kedy dodávatelia 
museli prispievať odberatelovi na reklamu.  
Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia, ako sú napríklad obratové bonusy či úhrada miezd ludí, 
ktorí síce pracujú pre odberatela, no pracujú v prevádzkach s tovarom od dodávatela. Medzi nekalé praktiky sa považujú z 
minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predlžila na úroveň 90 až 120 dní či 
vynucovane cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi.  
"Zmenou legislatívy v minulom roku prišlo takmer k úplnej eliminácii akýchkolvek nekalých obchodných praktík, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom," objasnila Lopúchová. V čase, kedy sa naplno prejavila 
nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú podla nej pekári zmeny tak dôležitého zákona pre 
slovenských výrobcov za velmi riskantný krok.  
"Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 
na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 
obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín," uzatvorila Lopúchová.  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podla slov Andreja Wallnera z odboru komunikácie a 
marketingu citlivo vníma akúkolvek spätnú väzbu na potravinársku legislatívu zo strany súkromného sektora. "V súčasnosti je 
zákon o neprimeraných  
podmienkach v obchode s potravinami predmetom záujmu Európskej komisie, pričom MPRV SR v tejto veci s komisiou 
aktívne komunikuje," uviedol v reakcii na pekárov Wallner.  
"Zároveň o súlade zákona o neprimeraných podmienkach s Ústavou SR rozhoduje na podnet poslancov Ústavný súd SR. 
Vedenie MPRV SR bude predpis analyzovať a na základe analýz prijme adekvátne rozhodnutia, a to aj vzhladom na 
nevyhnutnú transpozíciu eurosmernice upravujúcej nekalé praktiky," dodal Wallner.  
 
 
UPOZORNENIE: Správa bola rozšírená o 7. a 8. odsek.  
 
 
jal ima 
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Pekári sa nazdávajú, že k slovu sa opäť dostanú smutne známe nekalé praktiky  
 
Vláda SR chce „otvoriť” v súčasnosti platný Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, a následne chce zmeniť aj jeho znenie.  
 
BRATISLAVA. Mieni tak učiniť aj napriek tomu, že ide o jedinú legislatívu, ktorá chráni slovenských výrobcov potravín pred 
nekalými obchodnými praktikami.  
Na toto riziko v utorok upozornili predstavitelia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
V tlačovej správe, ktorú poskytli redakcii nášho týždenníka, sa zdôrazňuje, že „slovenskí pekári sú týmito zámermi 
rozhorčení, a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať“.  
Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC, v tejto súvislosti pripomenula, že pred schválením predmetného zákona, ku 
ktorému v NR SR došlo v minulom roku, sa slovenskí výrobcovia potravín zo strany odberateľov bežne stretávali s 
vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s ich obchodným vzťahom priamo nesúviseli.  
Ak by ich však potravinári neakceptovali, hrozilo by im pozastavenie dodávok a strata odberateľa. Pod týmto tlakom a s 
cieľom záchrany vlastného podnikania tak potravinári zvyčajne pristali na nekorektné podmienky.  
Túto nerovnováhu podľa T. Lopúchovej zmenilo až prijatie vyššie spomenutého zákona, pričom táto právna úprava ako 
jediná konkrétne vymenúva nekalé obchodné praktiky a aj sankcionuje ich nedodržiavanie.  



www.newtonmedia.eu                                                                                116/182 

„Po prvý raz v histórii našej krajiny tak bola slovenským výrobcom zaručená veľmi potrebná ochrana,“ uviedla T. Lopúchová, 
a upozornila na skutočnosť, že akoukoľvek zmenou znenia zákona, platného v súčasnosti, sa vrátime o jednu dekádu 
naspäť, teda do čias, kedy pekári bojovali o každé euro, ktoré utŕžili za ich výrobky, a kedy bojovali o svoje holé prežitie.  
Predstavitelia SZPCC v spomenutom vyhlásení uviedli aj to, že dlhodobé zneužívanie nekalých obchodných praktík, ku 
ktorým dochádzalo pred prijatím spomenutého zákona, výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie, a je jedným z 
hlavných dôvodov súčasného zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku.  
Podľa predstaviteľov SZPCC práve zmenou legislatívy v minulom roku došlo takmer k úplnej eliminácii akýchkoľvek nekalých 
obchodných praktík, ktoré na slovenskom trhu šarapatili ostatných 15 rokov.  
„Sme svedkami toho, že v súčasnosti dochádza k postupnému zlepšovaniu výkonnosti slovenských potravinárskych 
podnikov, a že vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín sa predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným 
reťazcom čiastočne zlepšila,“ konštatovala T. Lopúchová.  
Dodala, že s ohľadom na túto skutočnosť - a navyše v situácii, kedy sa naplno prejavila nevyhnutnosť podstatne zvýšiť 
potravinovú sebestačnosť krajiny - považujú pekári ohlasované zmeny v zákone o neprimeraných podmienkach za veľmi 
riskantný krok. 



www.newtonmedia.eu                                                                                117/182 

 

 
 
  

SZPCC: Sme rozhorčení, že rušenie sanitárneho dňa sa oznámilo len dva dni 
vopred 

19.06.2020      dnes24.sk ~ Global24 s.r.o. ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.06.2020 13:36 ~ Reálni 
užívatelia: 50 940 ~ Dosah: 50 940 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ AVE: 477,10 € ~ GRP: 1,11  



www.newtonmedia.eu                                                                                118/182 

Bratislava 19. júna (TASR) - Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj.  
 
Na druhej strane sú však rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné 
predaje znovu rozbehnú, pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a hlavného hygienika 
SR Jána Mikasa o tom, že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. sanitárny deň.  
"Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, kedy tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj," spresnila Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Pekári sú však podľa Lopúchovej rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa 
nedeľné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené, pretože sa o tejto možnosti dlhodobo 
diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
Každý podnik má podľa nej dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v 
týždni, zaistenú pracovnú silu na víkend, nielen v samotnej výrobe, ale ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby.  
"Mnohé menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. 
Slovenskí pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, 
čo vedie k výrazným problémom v slovenských podnikoch," uzavrela Lopúchová.  
Premiér Igor Matovič (OĽaNO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas v piatok ráno informovali, že povinný tzv. sanitárny deň v 
obchodoch v nedeľu sa od soboty 20. júna ruší. "Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a 
zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľov priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať 
povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok, teda tzv. sanitárny deň," spresnil Mikas. Kontroly vykonávania 
sanitácie budú podľa Mikasa vykonávať regionálne úrady verejného zdravotníctva tak ako doteraz.  
jal ima  
Zdroj: TASR 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/szpcc-sme-rozhorceni-ze-rusenie-sanitarneho-dna-sa-oznamilo-len-dva-dni-vopred-
97600 
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BRATISLAVA - Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj. Na druhej strane 
sú však rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu 
rozbehnú, pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
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cestovinárov (SZPCC) v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a hlavného hygienika SR Jána 
Mikasa o tom, že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. sanitárny deň.  
 
"Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, kedy tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj," spresnila Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Pekári sú však podľa Lopúchovej rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa 
nedeľné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené, pretože sa o tejto možnosti dlhodobo 
diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
Každý podnik má podľa nej dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v 
týždni, zaistenú pracovnú silu na víkend, nielen v samotnej výrobe, ale ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby. 
"Mnohé menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. 
Slovenskí pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, 
čo vedie k výrazným problémom v slovenských podnikoch," uzavrela Lopúchová.  
Premiér Igor Matovič (OĽaNO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas v piatok ráno informovali, že povinný tzv. sanitárny deň v 
obchodoch v nedeľu sa od soboty 20. júna ruší. "Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a 
zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľov priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať 
povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok, teda tzv. sanitárny deň," spresnil Mikas. Kontroly vykonávania 
sanitácie budú podľa Mikasa vykonávať regionálne úrady verejného zdravotníctva tak ako doteraz. 

https://www.topky.sk/cl/10/1922363/Pekari-sa-pustili-do-Matovica--Nikto-s-nami-nekomunikuje-takto-zavazne-kroky- 
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Mnohé výrobné závody na zrušenie sanitárneho dňa nie sú pripravené, sťažujú sa zástupcovia pekárov na Slovensku.  
 
Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj. Na druhej strane sú však 
rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu rozbehnú, 
pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a hlavného hygienika SR Jána Mikasa o tom, 
že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. sanitárny deň.  
„ Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, kedy tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj,“ spresnila Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Pekári sú však podľa Lopúchovej rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa 
nedeľné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené, pretože sa o tejto možnosti dlhodobo 
diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
Každý podnik má podľa nej dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v 
týždni, zaistenú pracovnú silu na víkend, nielen v samotnej výrobe, ale ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby.  
„ Mnohé menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. 
Slovenskí pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, 
čo vedie k výrazným problémom v slovenských podnikoch,“ uzavrela Lopúchová.  
Premiér Igor Matovič (OĽaNO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas v piatok ráno informovali, že povinný tzv. sanitárny deň v 
obchodoch v nedeľu sa od soboty 20. júna ruší. „ Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a 
zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľov priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať 
povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok, teda tzv. sanitárny deň,“ spresnil Mikas. Kontroly vykonávania 
sanitácie budú podľa Mikasa vykonávať regionálne úrady verejného zdravotníctva tak ako doteraz. 

https://www.info.sk/sprava/172594/slovenski-pekari-sme-rozhorceni-ze-rusenie-sanitarneho-dna-sa-oznamilo-len-2-dni-
vopred/ 
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Premiér Igor Matovič a hlavný hygienik SR Ján Mikas v piatok ráno informovali, že povinný tzv. sanitárny deň v obchodoch v 
nedeľu sa od soboty 20. júna ruší.  
 
Bratislava 19. júna (TASR) – Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj. Na 
druhej strane sú však rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné 
predaje znovu rozbehnú, pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča a hlavného hygienika SR Jána Mikasa o 
tom, že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. sanitárny deň.  
„Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, kedy tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj,"spresnila Tatiana Lopúchová, predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Pekári sú však podľa Lopúchovej rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa 
nedeľné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené, pretože sa o tejto možnosti dlhodobo 
diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
Každý podnik má podľa nej dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v 
týždni, zaistenú pracovnú silu na víkend, nielen v samotnej výrobe, ale ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby.  
„Mnohé menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. 
Slovenskí pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, 
čo vedie k výrazným problémom v slovenských podnikoch,"uzavrela Lopúchová.  
Premiér Igor Matovič a hlavný hygienik SR Ján Mikas v piatok ráno informovali, že povinný tzv. sanitárny deň v obchodoch v 
nedeľu sa od soboty 20. júna ruší.  
„Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľov 
priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných 
prevádzok, teda tzv. sanitárny deň,"  
spresnil Mikas.  
Kontroly vykonávania sanitácie budú podľa Mikasa vykonávať regionálne úrady verejného zdravotníctva tak ako doteraz. 

https://www.teraz.sk/ekonomika/szpcc-sme-rozhorceni-ze-rusenie-sa/475072-clanok.html 
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Bratislava - Povinný tzv. sanitárny deň v obchodoch v nedeľu sa od soboty 20. júna ruší. Povinnosť taxislužieb voziť 
zákazníka na zadných sedadlách sa mení na odporúčanie.  
 
Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽaNO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas.  
- Premiér Igor Matovič (OĽaNO) nebude riskovať, aby koaličná strana SaS pre zatvorené maloobchodné predajne v nedeľu 
odišla z koalície. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení proti novému koronavírusu. 
Predseda SaS Richard Sulík dlhodobo presadzuje, aby boli obchody v nedeľu otvorené.  
- Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj. Na druhej strane sú však 
rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu rozbehnú, 
pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a hlavného hygienika SR Jána Mikasa o tom, 
že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. sanitárny deň.  
- Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta rozhodnutie hlavného hygienika SR zrušiť nedeľu ako sanitárny 
deň. Uviedol to pre TASR predseda SAMO Martin Krajčovič v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča 
(OĽaNO) a hlavného hygienika SR Jána Mikasa o tom, že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. 
sanitárny deň.  
Bratislava - Európska komisia (EK) zverejnila výročnú správu Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI za rok 2019. 
Hodnotí v nej stav digitálnej konkurencieschopnosti členských štátov Únie. Slovensko sa opäť prepadlo o jednu priečku na 
22. miesto. To podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) nasvedčuje tomu, že aj napriek 
postupnému zlepšovaniu úrovne digitalizácie je SR oproti ostatným členským štátom pomalšia a jej odstup od priemeru EÚ 
sa zväčšuje.  
Bratislava - Je nevyhnutné, aby politika Európskej centrálnej banky (ECB) bola doplnená o spoločné fiškálne opatrenia, ktoré 
prijmú jednotlivé štáty Európskej únie (EÚ). Presvedčený je o tom guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.  
Bratislava - V máji tohto roka miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 7,20 %. Medzimesačne v porovnaní s 
aprílom 2020 tak vzrástla o 0,63 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne vzrástla o 2,32 p. b., v máji minulého roka 
predstavovala hodnotu 4,88 %. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).  
Bratislava - Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 24. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 23. týždni 2020 ovplyvnili 
vyššie ceny 95-oktánového a 98-oktánového benzínu, ako aj skvapalneného plynu (LPG). Ceny motorovej nafty a stlačeného 
plynu (CNG) sa nezmenili. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.  
Brusel - Európska komisia (EK) v piatok schválila tri slovenské schémy finančnej pomoci a záruk s celkovým rozpočtom vo 
výške štyroch miliárd eur na podporu spoločností postihnutých opatreniami prijatými proti šíreniu pandémie nového 
koronavírusu.  
Brusel - Šéfovia štátov a vlád členských krajín Európskej únie budú v piatok prostredníctvom videokonferencie rokovať o 
fonde na obnovu a odolnosť (RRF), ktorý má byť odpoveďou na negatívne dôsledky koronakrízy, a o novej podobe 
viacročného finančného rámca (VFR), ktorý predložila Európska komisia. Videosamit je však vnímaný iba ako predpríprava 
na osobné rokovania lídrov niekedy v júli, počas ktorých by mali nájsť kompromisnú dohodu o tom, ako financovať chod EÚ v 
období rokov 2021-27 a akú podobu bude mať plán hospodárskej obnovy.  
Brusel/Bratislava - Slovensko súhlasí s predloženým návrhom Európskej komisie (EK) týkajúcim sa revidovaného 
sedemročného rozpočtu Európskej únie na roky 2021 - 27 a plánu pre obnovu a odolnosť, ktorý má oživiť európsku 
ekonomiku po koronakríze. Uviedol to vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík. V piatok predpoludním začali 
prostredníctvom videokonferencie rokovať o týchto návrhoch šéfovia štátov a vlád EÚ. Javorčík v rozhovore pre TASR 
pripomenul, že videosamit nemá snahu dospieť v tejto fáze rokovaní ku kompromisnej dohode - tá sa očakáva najskôr až 
počas júla.  
- Premiéri a prezidenti členských krajín, ktorí na prebiehajúcom videosamite EÚ rokujú o rozšírenom sedemročnom rozpočte 
EÚ na roky 2021 - 2027 a o pláne na obnovu a odolnosť, ktorý má oživiť európsku ekonomiku po koronakríze, preberú aj 
otázky týkajúce sa vlastných príjmov pre európsky rozpočet, ale nie je tlak dohodnúť sa na tejto téme už teraz. V rozhovore 
pre TASR to uviedol vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík, ktorý bol pri prípravách podkladov pre rokovania 
lídrov na najvyššej úrovni.  
Brusel/Frankfurt nad Mohanom - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová vyzvala lídrov Európskej únie 
(EÚ), aby sa dohodli na pláne obnovy po kornakríze. Šéfovia vlád a štátov EÚ budú v piatok diskutovať o návrhu Európskej 
komisie (EK) týkajúceho sa revidovaného 7-ročného rozpočtu a pláne obnovy v celkovom objeme 750 miliárd eur.  
Viedeň - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz dúfa, že Európska únia (EÚ) sa dohodne na fonde obnovy po koronakríze v júli. 
Členské štáty sa podľa neho najprv musia dohodnúť na tom, ktoré krajiny majú z toho profitovať najviac a aké peniaze sa 
použijú na stimuly. Trvá tiež na prísnych kontrolách nakladania s peniazmi.  
Frankfurt nad Mohanom - Kurz spoločnej európskej meny v piatok v skorom obchodovaní mierne vzrástol. Euro sa ráno 
predávalo po 1,1215 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako vo štvrtok (18. 6.) večer. Európska centrálna banka (ECB) 
stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1222 (v stredu: 1,1232) USD/EUR. Obchodovanie ráno bolo pokojné. Trh čaká na 
piatkový video samit Európskej únie (EÚ), na ktorom budú lídri štátov a vlád prvýkrát diskutovať o plánovanom programe 
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obnovy po koronakríze navrhnutom Európskou komisiou (EK). Ešte sa však nepočíta s dohodou, tá sa očakáva najskôr na 
júlovom samite.  
Frankfurt nad Mohanom - Prebytok platobnej bilancie eurozóny v apríli výrazne klesol a bol najnižší za 3 roky. Prebytok 
bežného účtu platobnej bilancie v apríli padol o 13 miliárd eur na 14,4 miliardy eur z 27,4 miliardy eur v marci, uviedla 
Európska centrálna banka (ECB). To bolo najmenej od apríla 2017, keď aktívne saldo dosiahlo 11,7 miliardy eur.  
Londýn - Čisté pôžičky britského verejného sektora v máji vyskočili na nový rekord. Dôvodom prudkého zvýšenia bol strmý 
nárast vládnych výdavkov. Britský verejný dlh sa prvýkrát od roku 1963 dostal nad 100 % hrubého domáceho produktu 
(HDP). Čisté pôžičky verejného sektora v máji dosiahli rekordných 55,2 miliardy GBP (61,31 miliardy eur) po 48,5 miliardy 
GBP v apríli, uviedol britský štatistický úrad ONS. Štatistici tiež revidovali aprílový údaj z pôvodne uvádzaných 62,1 miliardy 
GBP.  
Londýn - Britské maloobchodné tržby sa po aprílovom prepade v máji oživili oveľa prudšie, než sa očakávalo. Dôvodom je 
postupné uvoľňovanie reštrikcií prijatých na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Maloobchodné tržby v máji 
medzimesačne stúpli o rekordných 12 % po historickom páde o 18 % v apríli, uviedol britský štatistický úrad ONS. 
Ekonómovia počítali so zvýšením len o 5,7 %.  
Moskva - Ruská centrálna banka znížila úrokové sadzby na rekordné minimum. Rada riaditeľov ruskej centrálnej banky 
skresala základnú sadzbu o 100 bázických bodov z 5,5 % na 4,5 %. Hlavná sadzba, ktorá klesla predtým naposledy v apríli o 
50 bázických bodov, sa dostala najnižšie od rozpadu Sovietskeho zväzu.  
Singapur - Ceny ropy v piatok ráno pokračovali v raste zo štvrtka (18. 6.) a polepšili si o necelé 1 %. Americká WTI sa 
obchodovala nad hranicou 39 USD (34,75 eura) za barel. Ceny podporuje sľub skupiny producentov OPEC+ týkajúci sa 
dodržovania dohody o znížení ťažby rovnako ako správy obchodníkov, že dopyt sa zotavuje.  
Tokio - Jadrové ceny v Japonsku v máji klesli druhý mesiac po sebe, čo zvýšilo deflačné očakávania. Tiež to predstavuje 
výzvu pre vládu a centrálnu banku, ako podporiť ekonomiku zasiahnutú koronakrízou. Jadrové ceny, do ktorých sa 
nezapočítavajú volatilné ceny čerstvých potravín, sa v máji medziročne znížili o 0,2 % po rovnako -0,2 % v apríli, uviedlo 
japonské ministerstvo pre vnútorné záležitosti a komunikáciu. Analytici počítali s -0,1 %. Aprílový pokles bol prvým od 
decembra 2016.  
ima  
Zdroj: TASR 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/suhrn-vydanych-sprav-er-tasr-19-juna-14-30-97639 
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Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj.  
 
Na druhej strane sú však rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné 
predaje znovu rozbehnú, pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a hlavného hygienika 
SR Jána Mikasa o tom, že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. sanitárny deň.  
„Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, kedy tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj,“ spresnila Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Pekári sú však podľa Lopúchovej rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa 
nedeľné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené, pretože sa o tejto možnosti dlhodobo 
diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
Každý podnik má podľa nej dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v 
týždni, zaistenú pracovnú silu na víkend, nielen v samotnej výrobe, ale ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby.  
„Mnohé menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. 
Slovenskí pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, 
čo vedie k výrazným problémom v slovenských podnikoch,“ uzavrela Lopúchová.  
Premiér Igor Matovič (OĽaNO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas v piatok ráno informovali, že povinný tzv. sanitárny deň v 
obchodoch v nedeľu sa od soboty 20. júna ruší. „Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a 
zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľov priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať 
povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok, teda tzv. sanitárny deň,“ spresnil Mikas. Kontroly vykonávania 
sanitácie budú podľa Mikasa vykonávať regionálne úrady verejného zdravotníctva tak ako doteraz.  
(tasr) 

https://www.rno.sk/szpcc-sme-rozhorceni-ze-rusenie-sanitarneho-dna-sa-oznamilo-len-dva-dni-vopred/ 
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Bratislava - Povinný tzv. sanitárny deň v obchodoch v nedeľu sa od soboty 20. júna ruší. Povinnosť taxislužieb voziť 
zákazníka na zadných sedadlách sa mení na odporúčanie.  
 
Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽaNO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas.  
- Premiér Igor Matovič (OĽaNO) nebude riskovať, aby koaličná strana SaS pre zatvorené maloobchodné predajne v nedeľu 
odišla z koalície. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení proti novému koronavírusu. 
Predseda SaS Richard Sulík dlhodobo presadzuje, aby boli obchody v nedeľu otvorené.  
- Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj. Na druhej strane sú však 
rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu rozbehnú, 
pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a hlavného hygienika SR Jána Mikasa o tom, 
že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. sanitárny deň.  
- Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta rozhodnutie hlavného hygienika SR zrušiť nedeľu ako sanitárny 
deň. Uviedol to pre TASR predseda SAMO Martin Krajčovič v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča 
(OĽaNO) a hlavného hygienika SR Jána Mikasa o tom, že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. 
sanitárny deň.  
Bratislava - Európska komisia (EK) zverejnila výročnú správu Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI za rok 2019. 
Hodnotí v nej stav digitálnej konkurencieschopnosti členských štátov Únie. Slovensko sa opäť prepadlo o jednu priečku na 
22. miesto. To podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) nasvedčuje tomu, že aj napriek 
postupnému zlepšovaniu úrovne digitalizácie je SR oproti ostatným členským štátom pomalšia a jej odstup od priemeru EÚ 
sa zväčšuje.  
Bratislava - Je nevyhnutné, aby politika Európskej centrálnej banky (ECB) bola doplnená o spoločné fiškálne opatrenia, ktoré 
prijmú jednotlivé štáty Európskej únie (EÚ). Presvedčený je o tom guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.  
Bratislava - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Petra Krištúfková (Sme rodina) navrhuje zmeny pri ústavnom zastropovaní 
dôchodkového veku. Návrhom zákona chce odstrániť krivdu, ktorá vznikla ženám ročníkov 1957 až 1963. Podľa Krištúfkovej 
nebolo ženám týchto ročníkov do dôchodku spravodlivo odpočítané obdobie pol roka na základe ústavného princípu za 
každé jedno vychované dieťa.  
Bratislava - Chemický a farmaceutický priemysel v SR aj počas pandémie nového koronavírusu vyrábal a prispieval k tvorbe 
HDP. Medziročný pokles tržieb za 1. štvrťrok 2020 o 6,5 % s ohľadom na pandémiu, začínajúcu recesiu a zníženie 
objednávok možno považovať za pomerne priaznivý výsledok. Tržby chemického a farmaceutického priemyslu v SR klesli v 
1. štvrťroku 2020 na 2,366 miliardy eur. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického 
priemyslu (ZCHFP) SR.  
Bratislava - Urýchlené prijatie nového moderného stavebného zákona je jednou z podmienok úspešného rozvoja 
stavebníctva na Slovensku. Zhodli sa na tom Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora architektov a 
Slovenská komora stavebných inžinierov. Vítajú preto snahu vlády pripraviť nový stavebný zákon, ako je to deklarované v 
programovom vyhlásení vlády.  
Bratislava - V máji tohto roka miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 7,20 %. Medzimesačne v porovnaní s 
aprílom 2020 tak vzrástla o 0,63 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne vzrástla o 2,32 p. b., v máji minulého roka 
predstavovala hodnotu 4,88 %. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).  
Bratislava - Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 24. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 23. týždni 2020 ovplyvnili 
vyššie ceny 95-oktánového a 98-oktánového benzínu, ako aj skvapalneného plynu (LPG). Ceny motorovej nafty a stlačeného 
plynu (CNG) sa nezmenili. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.  
Košice - Úplný zákaz vstupu do Mestských lesov Košice nie je možný a ani sa nad ním neuvažuje, vyplýva to zo štvrtkového 
(18. 6.) zasadnutia rozšíreného Krízového štábu mesta Košice. V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných (AMO) na 
území Košíc účastníci stretnutia vyzvali majiteľov pozemkov, aby z nich odstránili náletové dreviny a pokosili zarastené 
plochy. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.  
Nitra - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR bude hľadať v rámci svojich možností v spolupráci s 
ministerstvom financií peniaze na odmeny pre pracovníkov zariadení sociálnych služieb (ZSS). "Mimoriadna odmena súvisí s 
namáhavou a stresujúcou prácou počas krízového obdobia. Zamestnanci ZSS museli pracovať vo veľmi reštriktívnom režime 
a aj vďaka nim máme najmenej smrteľných prípadov ochorenia COVID-19 v týchto zariadeniach spomedzi všetkých štátov 
sveta. Kým u nás je to 3,5 prípadu na milión obyvateľov, v Kanade to je 161 ľudí," skonštatoval počas návštevy ZSS Borinka 
v Nitre minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).  
Varšava - Pokles priemyselnej produkcie v Poľsku sa v máji oproti aprílovému prepadu spomalil, zaostal však za 
očakávaniami trhov. Ukázali to v piatok zverejnené údaje poľského štatistického úradu.  
Brusel - Európska komisia (EK) v piatok schválila tri slovenské schémy finančnej pomoci a záruk s celkovým rozpočtom vo 
výške štyroch miliárd eur na podporu spoločností postihnutých opatreniami prijatými proti šíreniu pandémie nového 
koronavírusu.  
Brusel - Šéfovia štátov a vlád členských krajín Európskej únie budú v piatok prostredníctvom videokonferencie rokovať o 
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fonde na obnovu a odolnosť (RRF), ktorý má byť odpoveďou na negatívne dôsledky koronakrízy, a o novej podobe 
viacročného finančného rámca (VFR), ktorý predložila Európska komisia. Videosamit je však vnímaný iba ako predpríprava 
na osobné rokovania lídrov niekedy v júli, počas ktorých by mali nájsť kompromisnú dohodu o tom, ako financovať chod EÚ v 
období rokov 2021-27 a akú podobu bude mať plán hospodárskej obnovy.  
Brusel/Bratislava - Slovensko súhlasí s predloženým návrhom Európskej komisie (EK) týkajúcim sa revidovaného 
sedemročného rozpočtu Európskej únie na roky 2021 - 27 a plánu pre obnovu a odolnosť, ktorý má oživiť európsku 
ekonomiku po koronakríze. Uviedol to vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík. V piatok predpoludním začali 
prostredníctvom videokonferencie rokovať o týchto návrhoch šéfovia štátov a vlád EÚ. Javorčík v rozhovore pre TASR 
pripomenul, že videosamit nemá snahu dospieť v tejto fáze rokovaní ku kompromisnej dohode - tá sa očakáva najskôr až 
počas júla.  
- Premiéri a prezidenti členských krajín, ktorí na prebiehajúcom videosamite EÚ rokujú o rozšírenom sedemročnom rozpočte 
EÚ na roky 2021 - 2027 a o pláne na obnovu a odolnosť, ktorý má oživiť európsku ekonomiku po koronakríze, preberú aj 
otázky týkajúce sa vlastných príjmov pre európsky rozpočet, ale nie je tlak dohodnúť sa na tejto téme už teraz. V rozhovore 
pre TASR to uviedol vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík, ktorý bol pri prípravách podkladov pre rokovania 
lídrov na najvyššej úrovni.  
Brusel/Frankfurt nad Mohanom - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová vyzvala lídrov Európskej únie 
(EÚ), aby sa dohodli na pláne obnovy po kornakríze. Šéfovia vlád a štátov EÚ budú v piatok diskutovať o návrhu Európskej 
komisie (EK) týkajúceho sa revidovaného 7-ročného rozpočtu a pláne obnovy v celkovom objeme 750 miliárd eur.  
Viedeň - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz dúfa, že Európska únia (EÚ) sa dohodne na fonde obnovy po koronakríze v júli. 
Členské štáty sa podľa neho najprv musia dohodnúť na tom, ktoré krajiny majú z toho profitovať najviac a aké peniaze sa 
použijú na stimuly. Trvá tiež na prísnych kontrolách nakladania s peniazmi.  
Frankfurt nad Mohanom - Kurz spoločnej európskej meny v piatok v skorom obchodovaní mierne vzrástol. Euro sa ráno 
predávalo po 1,1215 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako vo štvrtok (18. 6.) večer. Európska centrálna banka (ECB) 
stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1222 (v stredu: 1,1232) USD/EUR. Obchodovanie ráno bolo pokojné. Trh čaká na 
piatkový video samit Európskej únie (EÚ), na ktorom budú lídri štátov a vlád prvýkrát diskutovať o plánovanom programe 
obnovy po koronakríze navrhnutom Európskou komisiou (EK). Ešte sa však nepočíta s dohodou, tá sa očakáva najskôr na 
júlovom samite.  
Frankfurt nad Mohanom - Prebytok platobnej bilancie eurozóny v apríli výrazne klesol a bol najnižší za 3 roky. Prebytok 
bežného účtu platobnej bilancie v apríli padol o 13 miliárd eur na 14,4 miliardy eur z 27,4 miliardy eur v marci, uviedla 
Európska centrálna banka (ECB). To bolo najmenej od apríla 2017, keď aktívne saldo dosiahlo 11,7 miliardy eur.  
Berlín - Daňové príjmy v Nemecku pokračovali v máji vo výraznom poklese, aj keď v porovnaní s vývojom v apríli sa tempo 
poklesu čiastočne zmiernilo. Uviedlo to v piatok nemecké ministerstvo financií.  
Londýn - Čisté pôžičky britského verejného sektora v máji vyskočili na nový rekord. Dôvodom prudkého zvýšenia bol strmý 
nárast vládnych výdavkov. Britský verejný dlh sa prvýkrát od roku 1963 dostal nad 100 % hrubého domáceho produktu 
(HDP). Čisté pôžičky verejného sektora v máji dosiahli rekordných 55,2 miliardy GBP (61,31 miliardy eur) po 48,5 miliardy 
GBP v apríli, uviedol britský štatistický úrad ONS. Štatistici tiež revidovali aprílový údaj z pôvodne uvádzaných 62,1 miliardy 
GBP.  
Londýn - Britské maloobchodné tržby sa po aprílovom prepade v máji oživili oveľa prudšie, než sa očakávalo. Dôvodom je 
postupné uvoľňovanie reštrikcií prijatých na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Maloobchodné tržby v máji 
medzimesačne stúpli o rekordných 12 % po historickom páde o 18 % v apríli, uviedol britský štatistický úrad ONS. 
Ekonómovia počítali so zvýšením len o 5,7 %.  
Londýn - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 43 USD za barel (159 litrov). Podporili ich 
najmä informácie od zoskupenia OPEC+, že najväčší producenti sú pripravení plniť dohodnuté ťažobné kvóty.  
Moskva - Ruská centrálna banka znížila úrokové sadzby na rekordné minimum. Rada riaditeľov ruskej centrálnej banky 
skresala základnú sadzbu o 100 bázických bodov z 5,5 % na 4,5 %. Hlavná sadzba, ktorá klesla predtým naposledy v apríli o 
50 bázických bodov, sa dostala najnižšie od rozpadu Sovietskeho zväzu.  
Singapur - Ceny ropy v piatok ráno pokračovali v raste zo štvrtka (18. 6.) a polepšili si o necelé 1 %. Americká WTI sa 
obchodovala nad hranicou 39 USD (34,75 eura) za barel. Ceny podporuje sľub skupiny producentov OPEC+ týkajúci sa 
dodržovania dohody o znížení ťažby rovnako ako správy obchodníkov, že dopyt sa zotavuje.  
Tokio - Jadrové ceny v Japonsku v máji klesli druhý mesiac po sebe, čo zvýšilo deflačné očakávania. Tiež to predstavuje 
výzvu pre vládu a centrálnu banku, ako podporiť ekonomiku zasiahnutú koronakrízou. Jadrové ceny, do ktorých sa 
nezapočítavajú volatilné ceny čerstvých potravín, sa v máji medziročne znížili o 0,2 % po rovnako -0,2 % v apríli, uviedlo 
japonské ministerstvo pre vnútorné záležitosti a komunikáciu. Analytici počítali s -0,1 %. Aprílový pokles bol prvým od 
decembra 2016.  
Washington - Deficit bežného účtu platobnej bilancie Spojených štátov sa v 1. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim 
kvartálom takmer nezmenil. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá obmedzila tok tovarov a služieb. Uviedlo to v 
piatok americké ministerstvo obchodu.  
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Povinný tzv. sanitárny deň v obchodoch v nedeľu sa od soboty 20. júna ruší.  
 
Povinnosť taxislužieb voziť zákazníka na zadných sedadlách sa zase mení na odporúčanie. Informoval o tom v piatok na 
tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽaNO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas.  
Kontroly vykonávania sanitácie budú podľa Mikasa vykonávať regionálne úrady verejného zdravotníctva tak, ako doteraz.  
"Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľov 
priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných 
prevádzok, teda tzv. sanitárny deň," spresnil Mikas.  
Podľa hlavného hygienika však potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s 
rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov budú mať povinnosť klásť dôraz na 
zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie.  
Musí sa vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky, a taktiež v rámci prijatých a zavedených zásad 
správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín.  
V prevádzkach taxislužieb sa podľa Mikasa povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle mení na odporúčanie. "Táto zmena 
bola vykonaná na základe žiadostí ľudí, ktorý zo zdravotných dôvodov nemohli sedieť na zadných sedadlách," vysvetlil.  
Ruší sa tiež povinnosť zamestnanca vykonávajúceho starostlivosť o telo zákazníka, aby pri svojej činnosti používal ochranný 
štít tváre alebo ochranné okuliare. "Má to charakter odporúčania," dodal Mikas.  
Prevádzky, ktoré doteraz museli viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní, už túto povinnosť nebudú mať.  
Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj. Na druhej strane sú však 
rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu rozbehnú, 
pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené.  
Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora 
Matoviča (OĽaNO) a hlavného hygienika SR Jána Mikasa o tom, že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako 
tzv. sanitárny deň.  
"Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, kedy tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj," spresnila Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Pekári sú však podľa Lopúchovej rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa 
nedeľné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené, pretože sa o tejto možnosti dlhodobo 
diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
Každý podnik má podľa nej dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v 
týždni, zaistenú pracovnú silu na víkend, nielen v samotnej výrobe, ale ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby.  
"Mnohé menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. 
Slovenskí pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, 
čo vedie k výrazným problémom v slovenských podnikoch," uzavrela Lopúchová. 

https://www.radiovlna.sk/novinky/35021-obchody-v-nedelu-mozu-opat-otvorit-oznamenie-prislo-kratko-pred-vikendom 
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Mária CHRENEKOVÁ PIETROVÁ, moderátorka  
Na toto mnohí Slováci netrpezlivo čakali. Hlavný hygienik zrušil zákaz nedeľného predaja.  
 
Viktor VINCZE, moderátor  
Od tohto víkendu budú nákupné centrá, supermarkety či hobby predajne opäť otvorené.  
 
Mária CHRENEKOVÁ PIETROVÁ, moderátorka  
Obchody však musia naďalej dbať na riadnu sanitáciu a dezinfekciu priestorov.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
Najmä elektropredajne, nákupné centrá či špecializované obchody sa uvoľnenia otváracích hodín nevedeli dočkať. Toto 
obmedzenie rozdeľovalo nielen verejnosť, ale aj koaličných partnerov.  
 
Igor MATOVIČ, premiér SR  
Srdiečko mi bije po voľnej nedeli.  
 
Richard SULÍK, minister hospodárstva, podpred. vlády pre ekonomiku SR /SaS/  
Obchody v nedeľu sa opäť otvoria.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
So srdcom sa spája nedeľný predaj aj v prípade Richarda Sulíka, avšak presne opačným spôsobom ako u premiéra. Hoci ich 
srdcia túžia po inom, koaličný konflikt Matovič nepripúšťa.  
 
Igor MATOVIČ, premiér SR  
Nebudeme riskovať, že to využije Sas ako zámienku na odchod z koalície. Pripadalo by mi to trápne, ale nebudeme pokúšať.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
Rozhodnutie hlavného hygienika otvoriť obchody v nedeľu zaskočilo pekárne. Štát ich dostal do časového stresu a náhle 
obnovenie predaja nemusí každá prevádzka zvládnuť.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Je to teraz taký šok, jednak nie sú pripravení pracovníci. Nemajú pripravené možno niektoré pekárne dostatočný počet 
surovín. Čiže naozaj od rána lietajú po pekárni manažérski pracovníci a snažia sa zaisťovať nejakým spôsobom tú logistiku 
tak, aby na nedeľu mohlo byť pečivo.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
Navyše pekári patria do skupiny, ktorá sa prikláňa na stranu regulácie nedeľného predaja a zatvorených obchodov.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Zásadne pekári boli proti otvoreniu nedieľ a to najmä vo vzťahu k vysokým zákonným príplatkom a vysokým nákladovým 
položkám, ktoré vlastne s tou prácou a zásobovaním na nedeľu vznikajú.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
Samotní obchodníci sú nejednotní. Proti otváraniu vystupuje Zväz obchodu, ktorý zastrešuje hlavne menšie vidiecke 
predajne. Na opačnej strane stoja reťazce so zahraničným kapitálom či špecializované obchody a nákupné centrá.  
 
Martin KRAJČOVIČ, Slovenská aliancia moderného obchodu  
Slovenská aliancia moderného obchodu víta rozhodnutie hlavného hygienika zrušiť sanačný deň.  
 
Emil HURAJ, zástupca obchodnej siete s elektronikou  
Nedele sú pre nás veľmi dôležité, nedele tvoria pre nás 15 % obratu.  
 
Martin KATRIAK, prezident Zväzu obchodu SR  
Zväz obchodu naďalej bude oslovovať autority a vykonávať aktivity na to, aby nedeľa bola pre zamestnancov v obchode 
dňom voľným.  
 
Emil HURAJ, zástupca obchodnej siete s elektronikou  
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Boli v prípade, že by v nedeľu bolo zavreté, budeme musieť pristúpiť k prepúšťaniu.  
 
Igor MATOVIČ, premiér SR  
Verím, že sa mi podarí Richarda Sulíka presvedčiť, aby sme tento krok urobili.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
Proti zatvoreným obchodom je aj iniciatíva Nechajme to otvorené. Na štát tlačí petíciou, ktorú podporilo takmer 16 aj pol 
tisíca ľudí.  
 
Michal HORNICKÝ, iniciatíva Nechajmte to otvorené  
Chcel by sme možno vyzvať poslancov, politikov, aby sa zamerali skôr na témy, ktoré riešia problémy aktuálne a nie na také, 
ktoré ich vytvárajú.  
 
Marek GUDIAK, redaktor  
Téma nedeľného zatvárania obchodov by zakrátko mala opäť ožiť aj v parlamente. Opoziční poslanci totiž plánujú predložiť 
svoj návrh už na júlovej schôdzi. Marek Gudiak, televízia Markíza. 
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Martina STANOVČÁKOVÁ, moderátorka  
Napriek tomu, že u nás pribudlo viac nových prípadov koronavírusu situácia na Slovensku je podľa premiéra stabilná. Vláda 
preto ruší ďalšie pandemické opatrenia. Nakúpime si už aj v nedeľu a môžeme cestovať do Poľska. Rúška ale neodkladajte. 
Viac Maja Kašiarová.  
 
Mária KAŠIAROVÁ, redaktorka  
Včera u nás pribudlo 14 nových prípadov koronavírusu. Všetci pozitívne testovaní sú podľa ministra zdravotníctva Mareka 
Krajčího v karanténe.  
 
Marek KRAJČÍ, minister zdravotníctva SR /OĽaNO/  
Väčšina z nich má zdroj nákazy Českú republiku, oblasť v Karvinej. Ide o baníkov, ktorí sa vrátili domov.  
 
Mária KAŠIAROVÁ, redaktorka  
Ich klinický stav je podľa ministra momentálne dobrý. Celkovo tak na Slovensku registrujeme 1576 prípadov. Napriek nárastu 
počtu chorých označil premiér situáciu u nás za stabilnú a vláda tak pokračuje v rušení opatrení. Obchody budú otvorené aj v 
nedeľu, platí to už tento týždeň. Povinnosť dezinfikovať priestory však predajcom ostáva naďalej. Niektorých obchodníkov 
zavedenie opätovného nedeľného predaja prekvapilo. Zaskočení sú aj pekári. Podľa šéfky Zväzu pekárov Tatiany 
Lopúchovej majú podniky málo času pripraviť sa na fungovanie už túto nedeľu.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Každý podnik má dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred naviac posledný pracovný deň v týždni zaistenú 
pracovnú silu.  
 
Mária KAŠIAROVÁ, redaktorka  
Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa sa otvárajú aj stredné školy a druhý stupeň základných škôl.  
 
Ján MIKAS, hlavný hygienik SR  
Žiaci a študenti v rámci vyučovania nebudú musieť mať rúška.  
 
Mária KAŠIAROVÁ, redaktorka  
Tie však naďalej zostávajú povinné na verejnosti, v budovách aj v MHD. Podľa hlavnej odborníčky pre epidemiológiu na 
ministerstve zdravotníctva Henriety Hudečkovej sa rúšok len tak skoro nezbavíme.  
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Henrieta HUDEČKOVÁ, hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu  
To je na niekoľko rokov a možnože aj doživotne, ťažko povedať.  
 
Mária KAŠIAROVÁ, redaktorka  
Riešením by bola očkovacia vakcína, na tú si ale musíme počkať minimálne rok. Od zajtra už môžeme voľne cestovať aj do 
Poľska. Premiér Igor Matovič zároveň odporúča ľuďom opatrnosť.  
 
Igor MATOVIČ, predseda vlády SR /OĽaNO/  
Aby veľmi zvážili cestovanie to Sliezskeho regiónu, ktorý naďalej problémy má.  
 
Mária KAŠIAROVÁ, redaktorka  
Čo sa týka rušenia ďalších opatrení, tak od júla bude povolené organizovanie športových akcií s účasťou vyše 1000 divákov 
pod podmienkou, že medzi dvojicou návštevníkov bude voľné miesto. Rovnaké pravidlo bude platiť aj pre iné hromadné 
akcie. V taxíkoch sa povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle mení na odporúčanie. Kaderníčky, či maséri už nebudú 
potrebovať ochranné štíty. Pri vstupe do štátnych úradov, na kúpaliská, či do wellnessov už nebude nutné merať teplotu a 
cez naše územie môžu prechádzať občania Európskej únie aj bez súhlasu rezortu vnútra. Na prejazd majú maximálne 8 
hodín. 
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Oto GÖRNER, moderátor  
Obchody sa v nedeľu môžu otvoriť, sanitárny deň sa ruší. Hlavný hygienik zrušil zákaz nedeľného predaja. Rúška v 
obchodoch a v priestoroch MHD zostávajú naďalej povinné. V taxíkoch budeme môcť sedieť aj na prednom sedadle, ruší sa 
povinnosť merať teplotu pri vstupe do štátnych inštitúcií, kúpeľov a wellness centier. Na mapu bezpečných krajín pribudli 
ďalšie štyri štáty, Poľsko, Čierna Hora, Monako a Faerské ostrovy. Od 1. júla sa povoľuje organizovanie maratónov a podujatí 
s viac ako tisíc ľuďmi, ak organizátor zabezpečí šachovnicové sedenie.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
Nedeľu určenú pre celkovú hygienickú údržbu zaviedli epidemiológovia ako prevenciu proti šíreniu koronavírusu. Na zrušenie 
zákazu predaja apelovali viacerí poslanci parlamentu, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová. Bežné upratovanie prevádzky sa 
podľa odborníkov nedá porovnať s tým, ktoré je potrebné pred zamedzením šírenia kvapôčkovej infekcie. Odborníčka na 
epidemiológiu Henrieta Hudečková.  
 
Henrieta HUDEČKOVÁ, hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu  
Nestačí na to hodina ani dve pri väčších prevádzkach. Malinký obchod dokáže, hej, zvládnuť maličké priestory, ale nie veľké.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
Po novom si teda obchodníci môžu sami určiť deň, kedy celkovú hygienu priestorov vykonajú. Určujú to prevádzkové 
poriadky tak ako doteraz pod kontrolou regionálnych úradov zdravotníctva. Hlavný hygienik Ján Mikas.  
 
Ján MIKAS, hlavný hygienik SR  
Práve teraz bude na nich, aby si to riadne zmanažovali, respektíve zvážili, čiže si tú v nedeľu ako sanitačný deň nechajú, ale 
už to bude teda na zodpovednosti prevádzkovateľov, ale neuberáme na kritériách.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
Aliancia moderného obchodu považuje znovuotvorenie za pozitívny krok a zákazníci sa podľa Martina Krajčoviča nemusia 
obávať zníženia hygienických štandardov. Zväz obchodu hovorí, že opatrenie prichádza na poslednú chvíľu. Týka sa to 
dodávok čerstvých potravín, ale aj zabezpečenia personálu. Pokračuje prezident zväzu Martin Katriak.  
 
Martin KATRIAK, prezident Zväzu obchodu SR  
Pre nás platí Zákonník práce, čiže my budeme musieť tie /nesrozumitelné/, ktoré doteraz platili zhruba dva mesiace, tak 
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budeme ich musieť pomeniť. Nie je to jednoduchá situácia.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
S otvorením obchodov nepočítal ani Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Hovorí Tatiana Lopúchová.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Nemali pripravené smennosť pracovníkov atď., pretože dlhodobo bola nedeľa zatvorená, takže k tomu sa prispôsobovali aj 
zmeny aj pracovníci, aj zásobovanie so surovinami.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
Premiér Igor Matovič pripomenul, že sa nevzdáva myšlienky zatvorenia obchodov v nedeľu. Ponechal by iba prevádzky so 
službami, lebo v prípade tovarov nám vraj nič neutečie. V koalícii však ešte nie je spoločná dohoda. Tvrdí, že nechce 
riskovať, aby to vládna SaS použila ako zámienku na odchod z koalície, keďže Richard Sulík dlhodobo presadzuje, aby boli 
obchody v nedeľu otvorené. Lucia Nagyová, RTVS. 

 
 
  

Ako dlho vydržia otvorené obchody v nedeľu? 
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Predaných: 71 750 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 20.06.2020 05:39 ~ Čítanosť: 631 000 ~ Vydavateľ: 
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BRATISLAVA - Rušia sa ďalšie opatrenia v boji proti koronavírusu a medzi nimi to najspornejšie! Slováci budú môcť po 
dlhom čase opäť nakupovať aj v nedeľu. Oznámili to premiér Igor Matovič a hlavný hygienik Ján Mikas po zasadnutí konzília 
odborníkov. Matovič neskrýval sklamanie z toho, že nedele neostali voľné, no podľa vlastných slov nechcel dať liberálom z 
SaS zámienku, aby opustili koalíciu. Nový Čas zisťoval, či plánuje v blízkej budúcnosti pretlačiť zákon, ktorý by prinútil 
obchody v tento deň opäť zavrieť.  
 
Moment, na ktorý čakali mnohí Slováci. Hlavný hygienik Mikas oznámil, že už túto nedeľu sa môžu obchody opäť otvoriť.  
 
„Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľov 
priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných 
prevádzok prevádzok, teda tzv. sanitárny deň,“ povedal Mikas. Hneď dodal, že predajne musia aj naďalej dbať na riadnu 
sanitáciu a dezinfekciu predajní. Stojí si však za tým, že nedeľné zatvorenie obchodov malo zmysel. „Ak sa má spraviť 
dôsledná sanitácia, tak sanitáciu nespravíme za dve hodiny,“ povedal.  
 
Premiér ustúpil Sulíkovi  
 
Téma nedeľného predaja sa viackrát stala kameňom úrazu medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva 
Richardom Sulíkom.  
Šéf liberálov vyzýval na čo najskoršie otvorenie prevádzok a Matovič bol zase za to, aby boli obchody v nedeľu zatvorené 
nastálo. Pri ohlasovaní noviniek premiér neskrýval svoje sklamanie. „Srdiečko mi bije po voľnej nedeli. Ale nebudeme 
riskovať, že to využije SaS ako zámienku na odchod z koalície. Bolo by to trápne, ale nebudeme to riskovať,“ povedal 
premiér. Nový Čas sa na Matoviča obrátil s otázkou, či plánuje v blízkej budúcnosti presadzovať zákon, ktorý by obchody v 
nedeľu zatvoril nastálo. „V najbližšom období nie je predpoklad predloženia návrhu zákona o zákaze nedeľného predaja. Pán 
premiér sa na  
dnešnej tlačovej konferencii vyjadril, že chce o tejto téme diskutovať s koaličnými partnermi,“ povedali nám z Úradu vlády. 
Sulík zase neskrýval nadšenie zo znovuotvorenia prevádzok. „Zrušenie zákazu nedeľného predaja je vynikajúca správa a aj 
vzhľadom na nízku hodnotu kĺzavého mediánu už bolo viac ako načase aj takýmto spôsobom pomôcť slovenskej ekonomike. 
Minister hospodárstva bude s premiérom Igorom Matovičom rád diskutovať o akýchkoľvek ďalších návrhoch, týkajúcich sa 
nedeľného predaja,“ uviedla Sulíkova hovorkyňa Katarína Svrčeková.  
Dlhoočakávané otvorenie obchodov vyvolalo pozitívne aj negatívne ohlasy. Na jednej strane stojí radosť obchodníkov, ktorí 
budú môcť po dlhých týždňoch otvoriť svoje prevádzky aj v nedeľu, no na druhej strane vyjadrujú nespokojnosť s tým, že sa o 
tom dozvedeli na poslednú chvíľu a nestihli sa dostatočne pripraviť. „Pekári sú rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie 
komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú 
pripravené,“ povedala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
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Slováci môžu opäť nakupovať 7 dní v týždni * Matoviča (47) uvoľnenie neteší  
 
VÝROBNÉ ZÁVODY SA NESTIHLI PRIPRAVIŤ  
 
Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov - Pekári sú rozhorčení z toho, 
že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné 
závody na to nie sú pripravené, pretože sa o tomto variante dlhodobo diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie 
o otvorení prevádzok bude také náhle. Každý podnik má dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemá vopred, navyše v 
posledný pracovný deň v týždni, zaistenú pracovnú silu na víkend -nielen v samotnej výrobe, no ani v radoch vodičov, 
technikov či strážnej služby.  
 
Na zákazníkov sme nachystaní Peter Steigauf, manažér externej komunikácie, TESCO - V reakcii na aktuálne uvoľnenie 
epidemiologických opatrení bude všetkých 152 obchodov Tesca na Slovensku otvorených počas celého týždňa. Zákazníci si 
tak budú môcť nakúpiť potraviny a ďalšie potrebné výrobky už aj počas najbližšej nedele 21. júna.  
 
Otvárame všetky prevádzky Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie, Lidl - Áno, v nedeľu budú naše prevádzky otvorené 
(okrem dvoch petržalských, ktoré boli zatvorené v nedeľu aj v minulosti), nateraz v čase od 8.00 do 16.00.  
 
Všetky predajne otvoríme budúcu nedeľu  
 
Lucia Langová, hovorkyňa, Kaufland - Už túto nedeľu bude otvorených 21 predajní Kaufland. A od nedele 28. 6. 2020 budú 
otvorené všetky naše predajne. Otvárací čas našich predajní v nedeľu bude rovnaký ako pred koronakrízou - od 8.00 do 
20.00 hod., výnimkou je predajňa v obchodnom centre Avion, ktorá bude otvorená od 8.00 hod. do 21.00 hod. Kde nemáme 
ľudí, tam zostane zatvorené  
 
Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa, BILLA - Pre našich zákazníkov otvoríme už túto nedeľu. Zatvorených ostane 25 
predajní, z toho aj za štandardných okolností mávame šesť zatvorených.  
 
Keďže dodržiavame prísne hygienické opatrenia už teraz, touto úpravou sa pre nás nič v oblasti sanitácie nemení. Jedinou 
našou povinnosťou je zabezpečenie pracovníkov na nedeľnú prevádzku, čo sa nám, žiaľ, pre krátkosť času nepodarilo 
zabezpečiť vo všetkých prevádzkach. Predajne, ktoré budú otvorené, budú mať štandardné otváracie hodiny ako pred 
vypuknutím koronakrízy.  
 
Od 20. júna  
 
ZOZNAM BEZPEČNÝCH KRAJÍN  
 
* v zozname bezpečných krajín pribudnú Poľsko, Čierna Hora, Monako a Faerské ostrovy * vzhľadom na nepriaznivú 
epidemiologickú situáciu v Sliezskom vojvodstve sa ľuďom dôrazne odporúča, aby zvážili, či tam musia cestovať  
 
TRANZIT CEZ SLOVENSKO  
 
* občania Európskej únie môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra  
 
* cez Slovensko musia prejsť bez zastavenia najneskôr za 8 hodín, vrátane nevyhnutného tankovania pohonných látok  
 
ŠKOLY A ZARIADENIA PRE DETI  
 
* umožňuje sa činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež * môžu sa otvoriť aj stredné školy a 2. stupeň základných škôl, je 
len na zriaďovateľoch, či túto možnosť využijú (napr. môžu otvoriť len 30. júna, aby si deti prevzali vysvedčenia) * žiaci a 
študenti nemusia mať na vyučovaní rúška  
 
VSTUP NA ÚRADY  
 
* ruší sa povinnosť zaistiť meranie teploty pri vstupe do objektov štátnych orgánov  
a územnej samosprávy (najmä mestské a obecné úrady)  
 
KÚPALISKÁ A WELLNESS  
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* merať teplotu nebude treba ani pri vstupe na kúpalisko a do wellness centra * na umelých kúpaliskách sa opäť môžu 
používať atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólu * povinnosť prevádzkovateľov kúpalísk zabezpečiť 2-metrový 
odstup na oddychových plochách sa mení na odporúčanie * zamestnanci kúpalísk a wellness centier nemusia nosiť rúška  
 
MANIKÚRA, MASÁŽ  
 
* zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka už nemusia používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare  
 
SVÄTÉ PRIJÍMANIE  
 
* umožňuje sa alternatívne podávanie hostie, a to prednostne do dlane  
 
* ak sa kňaz dotkne tváre prijímajúceho, musí si dezinfikovať ruky  
 
TAXÍKY  
 
* povinnosť cestujúceho sedieť na zadnom sedadle sa mení na odporúčanie  
 
AUTOŠKOLY  
 
* ruší sa obmedzenie, že na praktickom výcviku sa môžu zúčastniť len jeden frekventant  
a jeden inštruktor  
 
EVIDENCIA ZÁKAZNÍKOV  
 
* prevádzky, ktoré museli viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní, už túto povinnosť nemajú  
 
Od 1. júla HROMADNÉ PODUJATIA  
 
* umožnia sa hromadné podujatia do 1 000 osôb * organizátor musí zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup, aby v prípade 
kontroly mohol preukázať dodržanie limitu  
 
* hromadné podujatie s vyšším počtom účastníkov sa môže konať, ak organizátor zabezpečí šachovnicové sedenie a 
obsadená bude maximálne polovica sedadiel  
 
MARATÓN * môžu sa organizovať maratóny, hlavný hygienik ešte stanoví presné podmienky 
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Pekári sú rozhorčení, že rušenie sanitárneho dňa sa oznámilo neskoro 
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Bratislava 19. júna (TASR) – Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj.  
 
Na druhej strane sú však rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné 
predaje znovu rozbehnú, pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča a hlavného hygienika SR Jána Mikasa o 
tom, že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. sanitárny deň.  
„Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, kedy tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj,"spresnila Tatiana Lopúchová, predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Pekári sú však podľa Lopúchovej rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa 
nedeľné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené, pretože sa o tejto možnosti dlhodobo 
diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
Každý podnik má podľa nej dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v 
týždni, zaistenú pracovnú silu na víkend, nielen v samotnej výrobe, ale ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby.  
„Mnohé menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. 
Slovenskí pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, 
čo vedie k výrazným problémom v slovenských podnikoch,"uzavrela Lopúchová.  
Premiér Igor Matovič a hlavný hygienik SR Ján Mikas v piatok ráno informovali, že povinný tzv. sanitárny deň v obchodoch v 
nedeľu sa od soboty 20. júna ruší.  
„Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľov 
priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných 
prevádzok, teda tzv. sanitárny deň,"spresnil Mikas.  
Kontroly vykonávania sanitácie budú podľa Mikasa vykonávať regionálne úrady verejného zdravotníctva tak ako doteraz.  
Prečítajte si aj: 

https://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/137878/Pekári sú rozhorčení, že rušenie sanitárneho dňa sa oznámilo neskoro/ 
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Premiéra Matoviča uvoľnenie neteší: Ako dlho vydržia otvorené obchody v 
nedeľu? 
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Rušia sa ďalšie opatrenia v boji proti koronavírusu a medzi nimi to najspornejšie!  
 
Slováci budú môcť po dlhom čase opäť nakupovať aj v nedeľu. Oznámili to premiér Igor Matovič a hlavný hygienik Ján Mikas 
po zasadnutí konzília odborníkov.  
Matovič neskrýval sklamanie z toho, že nedele neostali voľné, no podľa vlastných slov nechcel dať liberálom z SaS 
zámienku, aby opustili koalíciu.  
Fotogaléria  
8  
fotiek v galérii  
Nový Čas zisťoval, či plánuje v blízkej budúcnosti pretlačiť zákon, ktorý by prinútil obchody v tento deň opäť zavrieť. Moment, 
na ktorý čakali mnohí Slováci. Hlavný hygienik Mikas oznámil, že už túto nedeľu sa môžu obchody opäť otvoriť. „Ruší sa 
povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľov priestorov 
maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok, 
teda tzv. sanitárny deň,“ povedal Mikas.  
Hneď dodal, že predajne musia aj naďalej dbať na riadnu sanitáciu a dezinfekciu predajní. Stojí si však za tým, že nedeľné 
zatvorenie obchodov malo zmysel. „Ak sa má spraviť dôsledná sanitácia, tak sanitáciu nespravíme za dve hodiny,“ povedal.  
Premiér ustúpil Sulíkovi  
Téma nedeľného predaja sa viackrát stala kameňom úrazu medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva 
Richardom Sulíkom. Šéf liberálov vyzýval na čo najskoršie otvorenie prevádzok a Matovič bol zase za to, aby boli obchody v 
nedeľu zatvorené nastálo. Pri ohlasovaní noviniek premiér neskrýval svoje sklamanie.  
Otvoriť galériu  
Richard Sulík otvorenie prevádzok víta  
Zdroj: tasr  
„Srdiečko mi bije po voľnej nedeli. Ale nebudeme riskovať, že to využije SaS ako zámienku na odchod z koalície. Bolo by to 
trápne, ale nebudeme to riskovať,“ povedal premiér. Nový Čas sa na Matoviča obrátil s otázkou, či plánuje v blízkej 
budúcnosti presadzovať zákon, ktorý by obchody v nedeľu zatvoril nastálo. „V najbližšom období nie je predpoklad 
predloženia návrhu zákona o zákaze nedeľného predaja. Pán premiér sa na dnešnej tlačovej konferencii vyjadril, že chce o 
tejto téme diskutovať s koaličnými partnermi,“ povedali nám z Úradu vlády.  
Sulík zase neskrýval nadšenie zo znovuotvorenia prevádzok.„Zrušenie zákazu nedeľného predaja je vynikajúca správa a aj 
vzhľadom na nízku hodnotu kĺzavého mediánu už bolo viac ako načase aj takýmto spôsobom pomôcť slovenskej ekonomike. 
Minister hospodárstva bude s premiérom Igorom Matovičom rád diskutovať o akýchkoľvek ďalších návrhoch, týkajúcich sa 
nedeľného predaja,“ uviedla Sulíkova hovorkyňa Katarína Svrčeková.  
Dlhoočakávané otvorenie obchodov vyvolalo pozitívne aj negatívne ohlasy. Na jednej strane stojí radosť obchodníkov, ktorí 
budú môcť po dlhých týždňoch otvoriť svoje prevádzky aj v nedeľu, no na druhej strane vyjadrujú nespokojnosť s tým, že sa o 
tom dozvedeli na poslednú chvíľu a nestihli sa dostatočne pripraviť. „Pekári sú rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie 
komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú 
pripravené,“ povedala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
Výrobné závody sa nestihli pripraviť  
Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
- Pekári sú rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu 
rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené, pretože sa o tomto variante dlhodobo diskutovalo a nič 
nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude také náhle. Každý podnik má dlhší čas naplánované 
pracovné zmeny a nemá vopred, navyše v posledný pracovný deň v týždni, zaistenú pracovnú silu na víkend - nielen v 
samotnej výrobe, no ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby.  
Čo prinesú nové uvoľnenia čítajte na ďalšej strane.  
Od 20. júna  
Zoznam bezpečných krajín  
- v zozname bezpečných krajín pribudnú Poľsko, Čierna Hora, Monako a Faerské ostrovy  
- vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v Sliezskom vojvodstve sa ľuďom dôrazne odporúča, aby zvážili, či tam 
musia cestovať  
Tranzit cez Slovensko  
- občania Európskej únie môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra  
- cez Slovensko musia prejsť bez zastavenia najneskôr za 8 hodín, vrátane nevyhnutného tankovania pohonných látok  
Školy a zariadenia pre deti  
- umožňuje sa činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež  
- môžu sa otvoriť aj stredné školy a 2. stupeň základných škôl, je len na zriaďovateľoch, či túto možnosť využijú (napr. môžu 
otvoriť len 30. júna, aby si deti prevzali vysvedčenia)  
- žiaci a študenti nemusia mať na vyučovaní rúška  
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Vstup na úrady  
- ruší sa povinnosť zaistiť meranie teploty pri vstupe do objektov štátnych orgánov a územnej samosprávy (najmä mestské a 
obecné úrady)  
Kúpaliská a wellness  
- merať teplotu nebude treba ani pri vstupe na kúpalisko a do wellness centra  
- na umelých kúpaliskách sa opäť môžu používať atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólu  
- povinnosť prevádzkovateľov kúpalísk zabezpečiť 2-metrový odstup na oddychových plochách sa mení na odporúčanie  
- zamestnanci kúpalísk a wellness centier nemusia nosiť rúška  
Manikúra, masáž  
- zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka už nemusia používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare  
Sväté prijímanie  
- umožňuje sa alternatívne podávanie hostie, a to prednostne do dlane  
- ak sa kňaz dotkne tváre prijímajúceho, musí si dezinfikovať ruky  
Taxíky  
- povinnosť cestujúceho sedieť na zadnom sedadle sa mení na odporúčanie  
Autoškoly  
- ruší sa obmedzenie, že na praktickom výcviku sa môžu zúčastniť len jeden frekventant a jeden inštruktor  
Evidencia zákazníkov  
- prevádzky, ktoré museli viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní, už túto povinnosť nemajú  
Od 1. júla  
Hromadné podujatia  
- umožnia sa hromadné podujatia do 1 000 osôb  
- organizátor musí zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup, aby v prípade kontroly mohol preukázať dodržanie limitu  
- hromadné podujatie s vyšším počtom účastníkov sa môže konať, ak organizátor zabezpečí šachovnicové sedenie a 
obsadená bude maximálne polovica sedadiel  
Maratón  
- môžu sa organizovať maratóny, hlavný hygienik ešte stanoví presné podmienky 

https://www.cas.sk/clanok/993997/premiera-matovica-uvolnenie-netesi-ako-dlho-vydrzia-otvorene-obchody-v-nedelu/ 
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Pekári akceptujú rozhodnutie vlády opätovne zaviesť nedeľný predaj, sú však 
rozhorčení 
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Slovenskí pekári akceptujú piatkové rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj, aj napriek tomu, že výroba 
pekárenských výrobkov je počas víkendov vysoko neefektívna.  
 
“Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, keď tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj,” konštatovala v piatok pre agentúru SITA predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Pekári sú však rozhorčení z toho, že vláda SR svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje 
znovu rozbehnú. Mnohé výrobné závody totiž na to nie sú podľa SZPCC pripravené, keďže sa o tomto variante dlhodobo 
diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
“Každý podnik má dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v týždni, 
zaistenú pracovnú silu na víkend. Nielen v samotnej výrobe, no ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby. Mnohé 
menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. Slovenskí 
pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, čo vedie k 
výrazným problémov v slovenských podnikoch,” dodala Tatiana Lopúchová.  
— SITA  
Našli ste chybu? Napíšte nám na ks.skinned@aickader  
ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO  
Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. 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) 

https://dennikslovensko.sk/46558/pekari-akceptuju-rozhodnutie-vlady-opatovne-zaviest-nedelny-predaj-su-vsak-rozhorceni/ 
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Slovenská aliancia moderného obchodu považuje znovuotvorenie obchodov v 
nedeľu za pozitívny krok 
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Richard DEDEK, moderátor  
Slovenská aliancia moderného obchodu považuje znovuotvorenie obchodov v nedeľu za pozitívny krok a zákazníci sa 
podľa jej predsedu Martina Krajčoviča nemusia obávať zníženia hygienických štandardov. Zväz obchodu hovorí, že opatrenie 
prichádza na poslednú chvíľu. Týka sa to dodávok čerstvých potravín, ale aj zabezpečenia personálu. Pokračuje prezident 
zväzu Martin Katriak.  
 
Martin KATRIAK, prezident Zväzu obchodu SR  
Pre nás platí Zákonník práce, čiže my budeme musieť tie /nesrozumitelné/, ktoré doteraz platili zhruba dva mesiace, tak 
budeme ich musieť pomeniť. Nie je to jednoduchá situácia.  
 
Richard DEDEK, moderátor  
S otvorením obchodov nepočítal ani Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Hovorí Tatiana Lopúchová.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Nemajú pripravené smennosť pracovníkov atď., pretože dlhodobo bola nedeľa zatvorená, takže k tomu sa poprispôsobovali 
aj smeny, aj pracovníci, aj zásobovanie so surovinami. 

 
 
  

SZPCC: Sme rozhorčení, že rušenie sanitárneho dňa sa oznámilo len dva dni 
vopred 

19.06.2020      Tasr ~ Rubrika: obs ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 06:17 ~ 
Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky  

Bratislava 19. júna (TASR) - Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedelný predaj. Na 
druhej strane sú však rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedelné 
predaje znovu rozbehnú, pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča (OLaNO) a hlavného hygienika 
SR Jána Mikasa o tom, že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedelu ako tzv. sanitárny deň.  
"Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhladom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, kedy tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedelný predaj," spresnila Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Pekári sú však podla Lopúchovej rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa 
nedelné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú  
pripravené, pretože sa o tejto možnosti dlhodobo diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení 
prevádzok bude tak náhle.  
Každý podnik má podla nej dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v 
týždni, zaistenú pracovnú silu na víkend, nielen v samotnej výrobe, ale ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby.  
"Mnohé menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. 
Slovenskí pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, 
čo vedie k výrazným problémom v slovenských podnikoch," uzavrela Lopúchová.  
Premiér Igor Matovič (OLaNO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas v piatok ráno informovali, že povinný tzv. sanitárny deň v 
obchodoch v nedelu sa od soboty 20. júna ruší. "Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedelu a 
zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovatelov priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedelu v mesiaci vykonávať 
povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok, teda tzv. sanitárny deň," spresnil Mikas. Kontroly vykonávania 
sanitácie budú podla Mikasa vykonávať regionálne úrady verejného zdravotníctva tak ako doteraz.  
 
 
jal ima 

 
 
  

Obchody sa v nedeľu môžu otvoriť 
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Richard DEDEK, moderátor  
Obchody sa v nedeľu môžu otvoriť, sanitárny deň sa ruší. Hlavný hygienik zrušil zákaz nedeľného predaja. Rúška v 
obchodoch a v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy zostávajú naďalej povinné. V taxíkoch budeme môcť sedieť aj na 
prednom sedadle. Ruší sa povinnosť merať teplotu pri vstupe do štátnych inštitúcií, kúpeľov a wellness centier. Na mapu 
bezpečných krajín pribudli ďalšie 4 štáty, Poľsko, Čierna Hora, Monako a Faerské ostrovy. Od 1. júla sa povoľuje 
organizovanie maratónov a podujatí s viac ako 1000 ľuďmi, ak organizátor zabezpečí šachovnicové sedenie.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
V nedeľu určenú pre celkovú hygienickú údržbu zaviedli epidemiológovia ako prevenciu proti šíreniu koronavírusu. Na 
zrušenie zákazu predaja apelovali viacerí poslanci parlamentu, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová. Bežné upratovanie 
prevádzky sa podľa odborníkov nedá porovnať s tým, ktoré je potrebné pre zamedzenie šírenia kvapôčkovej infekcie. 
Odborníčka na epidemiológiu, Henrieta Hudečková.  
 
Henrieta HUDEČKOVÁ, hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu  
Nestačí na to hodina, ani 2, pri väčších prevádzkach. Malý obchod dokáže hej, zvládnuť maličké priestory, ale nie veľké.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
Po novom si teda obchodníci môžu sami určiť deň, kedy celkovú hygienu priestorov vykonajú. Určujú to prevádzkové 
poriadky. Tak ako doteraz pod kontrolou regionálnych úradov zdravotníctva. Hlavný hygienik, Ján Mikas.  
 
Ján MIKAS, hlavný hygienik SR  
Práve teraz bude na nich, aby si to riadne manažovali, respektíve zvážili, čiže tú nedeľu ako sa sanitačný deň nechajú, ale už 
to bude teda na zodpovednosti prevádzkovateľov, ale neuberáme na kritériách.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
Aliancia moderného obchodu považuje znovuotvorenie za pozitívny krok a zákazníci sa podľa Martina Krajčoviča nemusia 
obávať zníženia hygienických štandardov. Zväz obchodu hovorí, že opatrenie prichádza na poslednú chvíľu. Týka sa to 
dodávok čerstvých potravín, ale aj zabezpečenia personálu. Pokračuje prezident zväzu, Martin Katriak.  
 
Martin KATRIAK, prezident Zväzu obchodu SR  
Pre nás platí Zákonník práce čiže my budeme musieť tie zmeny, ktoré doteraz platili zhruba 2 mesiace, tak budeme ich 
musieť pomeniť, nie je to jednoduchá situácia.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
S otvorením obchodov nepočítal ani Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Hovorí Tatiana Lopúchová.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Nemajú pripravené zmennosť pracovníkov a tak ďalej, pretože dlhodobo bola nedeľa zatvorené, takže k tomu sa 
poprispôsobovali aj zmeny, aj pracovníci, aj zásobovanie so surovinami.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
Premiér Igor Matovič pripomenul, že sa nevzdáva myšlienky zatvorenia obchodov v nedeľu. Ponechal by iba prevádzky so 
službami, lebo v prípade tovarov nám vraj nič neutečie. V koalícii však ešte nie je spoločná dohoda. Tvrdí, že nechce 
riskovať, aby to vládna SaS použila ako zámienku na odchod z koalície, keďže Richard Sulík dlhodobo presadzuje, aby boli 
obchody v nedeľu otvorené. Lucia Nagyová, RTVS. 

 
 
  

Obchody sa v nedeľu môžu otvoriť 
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Lenka KARLUBÍKOVÁ, moderátorka  
Obchody sa v nedeľu môžu otvoriť. Sanitárny deň sa ruší. Hlavný hygienik zrušil zákaz nedeľného predaja. Rúška v 
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obchodoch a v prostriedkoch MHD zostávajú naďalej povinné. V taxíkoch budeme môcť sedieť aj na prednom sedadle. Ruší 
sa povinnosť merať teplotu pri vstupe do štátnych inštitúcií, kúpeľov a wellness centier. Na mapu bezpečnostných krajín 
pribudli ďalšie 4 štáty, Poľsko, Čierna Hora, Monako a Faerské ostrovy.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
V nedeľu určenú pre celkovú hygienickú údržbu zaviedli epidemiológovia ako prevenciu proti šíreniu koronavírusu. Na 
zrušenie zákazu predaja apelovali viacerí poslanci parlamentu, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová. Bežné upratovanie 
prevádzky sa podľa odborníkov nedá porovnať s tým, ktoré je potrebné pred zamedzením šírenia kvapôčkovej infekcie. 
Odborníčka na epidemiológiu, Henrieta Hudečková.  
 
Henrieta HUDEČKOVÁ, hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu  
Nestačí na to hodina, ani 2 pri väčších prevádzka. Malinký obchod dokáže zvládnuť maličké priestory, ale nie veľké.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
Po novom si teda obchodníci môžu sami určiť deň, kedy celkovú hygienu priestorov vykonajú. Určujú to prevádzkové 
poriadky. Tak ako doteraz pod kontrolou regionálnych úradov zdravotníctva. Hlavný hygienik, Ján Mikas.  
 
Ján MIKAS, hlavný hygienik SR  
Práve teraz bude na nich, aby si to riadne manažovali, respektíve zvážili, či si tú v nedeľu ako sa sanitačný deň nechajú, ale 
už to bude teda na zodpovednosti prevádzkovateľov, ale neuberáme na kritériách.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
Aliancia moderného obchodu považuje znovuotvorenie za pozitívny krok a zákazníci sa podľa Martina Krajčoviča nemusia 
obávať zníženia hygienických štandardov. Zväz obchodu hovorí, že opatrenie prichádza na poslednú chvíľu. Týka sa to 
dodávok čerstvých potravín, ale aj zabezpečenia personálu. Pokračuje prezident zväzu, Martin Katriak.  
 
Martin KATRIAK, prezident Zväzu obchodu SR  
Pre nás platí Zákonník práce čiže my budeme musieť tie ženy, ktoré doteraz platili zhruba 2 mesiace, tak budeme im musieť 
pomeniť. Nie je to jednoduchá situácia.  
 
Lucia NAGYOVÁ, redaktorka  
S otvorením obchodov nepočítal ani Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Hovorí Tatiana Lopúchová.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Nemajú pripravené zmennosť pracovníkov a tak ďalej, pretože dlhodobo bola nedeľa zatvorené, takže k tomu sa 
poprispôsobovali aj zmeny, aj pracovníci, aj zásobovanie so surovinami. Lucia Nagyová, RTVS. 

 
 
  

Pekári vítajú rozhodnutie vlády znova zaviesť nedeľný predaj, toto ich však 
vytočilo: Znova ten istý problém! 

19.06.2020      cas.sk ~ SITA ~ Rubrika: Domáce správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 
07:32 ~ Reálni užívatelia: 63 423 ~ Dosah: 63 423 ~ Vydavateľ: FPD Media, a. s. ~ AVE: 1 526,70 € ~ GRP: 1,38  

Slovenskí pekári akceptujú piatkové rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj, aj napriek tomu, že výroba 
pekárenských výrobkov je počas víkendov vysoko neefektívna.  
 
“Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, keď tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj," konštatovala v piatok pre agentúru SITA predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Pekári sú však rozhorčení z toho, že vláda SR svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje 
znovu rozbehnú. Mnohé výrobné závody totiž na to nie sú podľa SZPCC pripravené, keďže sa o tomto variante dlhodobo 
diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
"Každý podnik má dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v týždni, 
zaistenú pracovnú silu na víkend. Nielen v samotnej výrobe, no ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby. Mnohé 
menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. Slovenskí 
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pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, čo vedie k 
výrazným problémov v slovenských podnikoch,” dodala Tatiana Lopúchová.  
Obchodníci sa od vypuknutia koronavírusu často rozhorčovali nad tým, že im vláda nedala viac času sa pripraviť na nové 
opatrenia. 

https://www.cas.sk/clanok/993805/pekari-vitaju-rozhodnutie-vlady-znova-zaviest-nedelny-predaj-toto-ich-vsak-vytocilo-znova-
ten-isty-problem/ 
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Pekári akceptujú rozhodnutie vlády opätovne zaviesť nedeľný predaj, sú však 
rozhorčení 

19.06.2020      hlavnespravy.sk ~ Heureka Evolution ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 07:32 ~ 
Reálni užívatelia: 100 174 ~ Dosah: 100 174 ~ Vydavateľ: HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o. ~ AVE: 954,19 € ~ GRP: 2,18  

Bratislava 19. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR – Branislav Caban) Slovenskí pekári akceptujú piatkové rozhodnutie vlády 
SR opätovne zaviesť  
 
nedeľný predaj, aj napriek tomu, že výroba pekárenských výrobkov je počas víkendov vysoko neefektívna  
Na snímke Tatiana Lopúchová  
“Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, keď tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj,“ konštatovala v piatok pre agentúru SITA predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Pekári sú však rozhorčení z toho, že vláda SR svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje 
znovu rozbehnú. Mnohé výrobné závody totiž na to nie sú podľa SZPCC pripravené, keďže sa o tomto variante dlhodobo 
diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
„Každý podnik má dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v týždni, 
zaistenú pracovnú silu na víkend. Nielen v samotnej výrobe, no ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby. Mnohé 
menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. Slovenskí 
pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, čo vedie k 
výrazným problémov v slovenských podnikoch,” dodala Tatiana Lopúchová.  
Nahlásiť chybu v článku  
POTREBUJEME VAŠU POMOC  
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.  
Hlavným správam  
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.  
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.  
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.  
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662  
PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo  
Pošlite nám tip 

https://www.hlavnespravy.sk/pekari-akceptuju-rozhodnutie-vlady-opatovne-zaviest-nedelny-predaj-su-vsak-
rozhorceni/2203920 
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Pekári sú rozhorčení, o obnove práce v nedeľu sa dozvedeli neskoro 
19.06.2020      hlavnydennik.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 07:32 ~ Reálni užívatelia: 

10 402 ~ Dosah: 10 402 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ AVE: 113,97 € ~ GRP: 0,23  

Slovenskí pekári akceptujú piatkové rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj, aj napriek tomu, že výroba 
pekárenských výrobkov je počas víkendov vysoko neefektívna.  
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“Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, keď tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj,“ konštatovala v piatok pre agentúru SITA predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
Pekári sú však rozhorčení z toho, že vláda SR svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje 
znovu rozbehnú. Mnohé výrobné závody totiž na to nie sú podľa SZPCC pripravené, keďže sa o tomto variante dlhodobo 
diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
„Každý podnik má dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v týždni, 
zaistenú pracovnú silu na víkend. Nielen v samotnej výrobe, no ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby. Mnohé 
menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. Slovenskí 
pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, čo vedie k 
výrazným problémov v slovenských podnikoch,” dodala Tatiana Lopúchová.  
 
FOTO TASR - Roman Hanc 

https://www.hlavnydennik.sk/2020/06/19/pekari-su-rozhorceni-o-obnove-prace-v-nedelu-sa-dozvedeli-neskoro/ 
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Pekári spustenie nedeľného predaja akceptujú, mnohí však nie sú pripravení 
19.06.2020      sme.sk ~ SITA ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 07:32 ~ 

Reálni užívatelia: 81 958 ~ Dosah: 81 958 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 1 431,29 € ~ GRP: 1,78  

Výroba pekárenských výrobkov je počas víkendov neefektívna.  
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BRATISLAVA. Slovenskí pekári akceptujú piatkové rozhodnutie vlády opätovne zaviesť nedeľný predaj, aj napriek tomu, že 
výroba pekárenských výrobkov je počas víkendov vysoko neefektívna.  
 
“Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov, keď tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári 
akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj," konštatovala v piatok pre agentúru SITA predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
 
Pekári sú však rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje 
znovu rozbehnú.  
 
Mnohé výrobné závody totiž na to nie sú podľa zväzu pripravené, keďže sa o tomto variante dlhodobo diskutovalo a nič 
nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.  
 
"Každý podnik má dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v týždni, 
zaistenú pracovnú silu na víkend. Nielen v samotnej výrobe, no ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby. Mnohé 
menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. Slovenskí 
pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, čo vedie k 
výrazným problémov v slovenských podnikoch,” dodala Tatiana Lopúchová. 

https://ekonomika.sme.sk/c/22429655/pekari-spustenie-nedelneho-predaja-akceptuju-mnohi-vsak-nie-su-pripraveni.html 
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Pekári sa pustili do Matoviča: Nikto s nami nekomunikuje takto závažné kroky! 
19.06.2020      hotky.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 07:32 ~ Reálni užívatelia: 52 ~ 

Dosah: 52 ~ Vydavateľ: Tyler’s Co. s.r.o. ~ AVE: 47,71 € ~ GRP: 0,00  
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BRATISLAVA – Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj.  
 
Na druhej strane sú však rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné 
predaje znovu rozbehnú, pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a hlavného hygienika 
SR Jána Mikasa o tom, že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. sanitárny deň.  
Celá správa. 

https://www.hotky.sk/pekari-sa-pustili-do-matovica-nikto-s-nami-nekomunikuje-takto-zavazne-kroky/ 
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Ďalšie uvoľňovanie opatrení 
19.06.2020      biznis.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 09:23 ~ Reálni užívatelia: 42 ~ 

Dosah: 42 ~ Vydavateľ: Zväz obchodu SR ~ AVE: 114,49 € ~ GRP: 0,00  
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Obchody sa v nedeľu môžu otvoriť, sanitárny deň sa ruší. Hlavný hygienik zrušil zákaz nedeľného predaja.  
 
Richard Dedek, moderátor: „Obchody sa v nedeľu môžu otvoriť, sanitárny deň sa ruší. Hlavný hygienik zrušil zákaz 
nedeľného predaja. Rúška v obchodoch a v priestoroch mestskej hromadnej dopravy zostávajú naďalej povinné. V taxíkoch 
budeme môcť sedieť aj na prednom sedadle. Ruší sa povinnosť merať teplotu pri vstupe do štátnych inštitúcií, kúpeľov a 
wellness centier. Na mapu bezpečných krajín pribudli ďalšie štyri štáty – Poľsko, Čierna Hora, Monako a Faerské ostrovy. Od 
prvého júla sa povoľuje organizovanie maratónov a podujatí s viac ako tisíc ľuďmi, ak organizátor zabezpečí šachovnicové 
sedenie.“  
Lucia Nagyová, redaktorka: „Nedeľu určenú pre celkovú hygienickú údržbu zaviedli epidemiológovia ako prevenciu proti 
šíreniu koronavírusu. Na zrušenie zákazu predaja apelovali viacerí poslanci parlamentu, ale aj prezidentka Zuzana 
Čaputová. Bežné upratovanie prevádzky sa podľa odborníkov nedá porovnať s tým, ktoré je potrebné pred zamedzením 
šírenia kvapôčkovej infekcie. Odborníčka na epidemiológiu Henrieta Hudečková.“  
Henrieta Hudečková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu: „Nestačí na to hodina ani dve pri 
väčších prevádzkach. Malinký obchod dokáže, hej, zvládnuť maličké priestory, ale nie veľké.“  
Lucia Nagyová: „Po novom si teda obchodníci môžu sami určiť deň, kedy celkovú hygienu priestorov vykonajú. Určujú to 
prevádzkové poriadky. Tak, ako doteraz pod kontrolou regionálnych úradov zdravotníctva. Hlavný hygienik Ján Mikas.“  
Ján Mikas, hlavný hygienik SR: „Práve teraz bude na nich, aby si to riadne zmanažovali, respektíve zvážili, či si tú nedeľu 
ako sanitačný deň nechajú. Ale už to bude teda na zodpovednosti prevádzkovateľov, ale neuberáme na kritériách.“  
Lucia Nagyová: „Aliancia moderného obchodu považuje znovu otvorenie za pozitívny krok a zákazníci sa podľa Martina 
Krajčoviča nemusia obávať zníženia hygienických štandardov. Zväz obchodu hovorí, že opatrenie prichádza na poslednú 
chvíľu. Týka sa to dodávok čerstvých potravín, ale aj zabezpečenia personálu. Pokračuje prezident zväzu Martin Katriak. “  
Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR: „Pre nás platí zákonník práce, čiže my budeme musieť tie režimy, ktoré doteraz 
platili zhruba dva mesiace, tak budeme ich musieť pomeniť. Nie je to jednoduchá situácia.“  
Lucia Nagyová: „S otvorením obchodov nepočítal ani Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Hovorí Tatiana 
Lopúchová.“  
Tatiana Lopúchová, Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov: „Nemajú pripravené zmennosť, pracovníkov a tak ďalej, 
pretože dlhodobo bola nedeľa zatvorená, takže tomu sa poprispôsobovali aj zmeny aj pracovníci, aj zásobovanie so 
surovinami.“  
Lucia Nagyová: „Premiér Igor Matovič pripomenul, že sa nevzdáva myšlienky zatvorenia obchodov v nedeľu. Ponechal by iba 
prevádzky so službami, lebo v prípade tovarov nám vraj nič neutečie. V koalícii však ešte nie je spoločná dohoda. Tvrdí, že 
nechce riskovať, aby to vládna SaS použila ako zámienku na odchod z koalície, keďže Richard Sulík dlhodobo presadzuje, 
aby boli obchody v nedeľu otvorené.“ 

https://biznis.sk/article/dalsie-uvolnovanie-opatreni/5ef053802338aad26db54f8b 
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Nedele opäť otvorené 
19.06.2020      biznis.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.06.2020 09:24 ~ Reálni užívatelia: 42 ~ 

Dosah: 42 ~ Vydavateľ: Zväz obchodu SR ~ AVE: 114,49 € ~ GRP: 0,00  
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Martin Katriak, Zväz obchodu SR: „Zväz obchodu naďalej bude oslovovať autority a vykonávať aktivity na to, aby nedeľa bola 
pre zamestnancov v obchode dňom voľným.“  
 
Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Na toto mnohí Slováci netrpezlivo čakali. Hlavný hygienik zrušil zákaz nedeľného 
predaja.“  
Viktor Vincze, moderátor: „Od tohto víkendu budú nákupné centrá, supermarkety, či hobby predajne opäť otvorené.“  
Mária Chreneková Pietrová: „Obchody však musia naďalej dbať na riadnu sanitáciu a dezinfekciu priestorov.“  
Marek Gudiak, redaktor: „Najmä elektro predajne, nákupné centrá, či špecializované obchody sa uvoľnenia otváracích hodín 
nevedeli dočkať. Toto obmedzenie rozdeľovalo nielen verejnosť, ale aj koaličných partnerov.“  
Igor Matovič: „Srdiečko mi bije po voľnej nedeli.“  
(text v obraze)  
Richard Sulík  
Obchody v nedeľu sa opäť otvoria.  
Marek Gudiak: „So srdcom sa spája nedeľný predaj aj v prípade Richarda Sulíka, avšak presne opačným spôsobom ako u 
premiéra. Hoci ich srdcia túžia po inom, koaličný konflikt Matovič nepripúšťa.“  
Igor Matovič, premiér (OĽaNO): „Nebudeme riskovať, že to využije SaS ako zámienku na odchod z koalície. Pripadalo by mi 
to trápne, ale nebudeme pokúšať.“  
Marek Gudiak: „Rozhodnutie hlavného hygienika otvoriť obchody v nedeľu zaskočilo pekárne. Štát ich dostal do časového 
stresu a náhle obnovenie predaja nemusí každá prevádzka zvládnuť.“  
Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slov. zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (FaceTime hovor): „Je to pre nich naozaj 
teraz taký šok, jednak nie sú pripravení pracovníci, nemajú pripravené možno niektoré pekárne dostatočný počet surovín, 
čiže naozaj od rána teraz lietajú po pekárňach manažéri, pracovníci a snažia sa zaisťovať nejakým spôsobom logistiku tak, 
aby na nedeľu mohlo byť pečivo.“  
Marek Gudiak: „Navyše pekári patria do skupiny, ktorá sa prikláňa na stranu regulácie nedeľného predaja a zatvorených 
obchodov.“  
Tatiana Lopúchová (FaceTime hovor): „Zásadne pekári boli proti otvoreniu nedieľ, a to najmä vo vzťahu k vysokým 
zákonným príplatkom a vysokým nákladovým položkám, ktoré vlastne s tou prácou a zásobovaním na nedeľu vznikajú.“  
Marek Gudiak: „Samotní obchodníci sú nejednotní. Proti otváraniu vystupuje Zväz obchodu, ktorý zastrešuje hlavne menšie 
vidiecke predajne. Na opačnej strane stoja reťazce so zahraničným kapitálom, či špecializované obchody a nákupné centrá.“  
Martin Krajčovič, Slovenská aliancia moderného obchodu: „Slovenska aliancie moderného obchodu víta rozhodnutie 
hlavného hygienika zrušiť sanitačný deň.“  
Emil Huraj, zástupca obchodnej siete s elektronikou: „Nedele sú pre nás veľmi dôležité, nedele tvoria pre nás 15 % obratu.“  
Martin Katriak, Zväz obchodu Slovenska: „Zväz obchodu naďalej bude oslovovať autority a vykonávať aktivity na to, aby 
nedeľa bola pre zamestnancov v obchode dňom voľným.“  
Emil Huraj: „V prípade, že by v nedeľu boli zavreté, budeme musieť pristúpiť k prepúšťaniu.“  
Igor Matovič: „Verím, že sa mi podarí Richarda Sulíka presvedčiť, aby sme tento krok urobili.“  
Marek Gudiak: „Proti zatvoreným obchodom je aj iniciatíva Nechajme to otvorené. Na štát tlačí petíciou, ktorú podporilo už 
takmer 16,5 tisíca ľudí.“  
Michal Hornický, iniciatíva Nechajme to otvorené: „Chceli by sme možno aj vyzvať poslancov, politikov, aby sa zamerali skôr 
na témy, ktoré riešia problémy aktuálne a nie na také, ktoré ich vytvárajú.“  
Marek Gudiak: „Téma nedeľného zatvárania obchodov by zakrátko mala opäť ožiť aj v parlamente. Opoziční poslanci totiž 
plánujú predložiť svoj návrh už na júlovej schôdzi. Marek Gudiak, televízia Markíza.“ 

https://biznis.sk/article/nedele-opat-otvorene/5ef0569a2338aa2223b54f8e 



www.newtonmedia.eu                                                                                166/182 

 

 
 
  

Chceme 100% potravinovú sebestačnosť v pekárenskom a cukrárenskom odvetví? 
23.06.2020      blog.sme.sk ~ Richard Takáč ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 23.06.2020 07:24 ~ Reálni 

užívatelia: 25 706 ~ Dosah: 25 706 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ AVE: 477,10 € ~ GRP: 0,56  
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Aktuálna situácia na Slovensku ukazuje nie veľmi dobrý stav, potravinová sebestačnosť na Slovensku nám klesá.  
 
Boli sme kúsok nad 40%, teraz sme už pod touto hranicou a počet dovezených kamiónov potravín na Slovensko nám stúpa a 
saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami nám stúpa na hranicu 2 miliárd EUR.  
Možno málo spotrebiteľov vie, že čo sa týka sebestačnosti v pekárenskom a cukrárenskom priemysle sme sebestační na cca 
60%, no najlepšia správa je, že už zajtra by sme vedeli byť sebestační na 100%. A netreba na to nové pekárne a veľké 
investície.  
Veľa ľudí možno nevie, že 40% ktoré nám chýbajú do 100% je dovoz mrazených pekárenskych výrobkov, ktoré obchodné 
reťazce na Slovensku len dopekajú. Čiže na Slovensko si dovážame 40% mrazených pekárenských výrobkov, o ktorých 
často konečný spotrebiteľ ani poriadne nevie, a má pomaly predstavu, že kupuje čerstvo vykysnuté cesto a následne 
upečené. Omyl. Chlebík, rožky, či kaiserky sa akurát v predajni dopiekli.  
Treba povedať jednu vec, že mrazené cesto ktoré sa sem dováža obsahuje konzervačné látky a to viacero Éčok. Ide o látky 
proti plesniam a konzervačné látky proti kryštalizácii vody v zamrznutom ceste. V mrazenom chlebe a pečive sú aj éčka, 
ktoré zabezpečujú predĺženie trvanlivosti chleba a pečiva a tak sa takýto chlieb "tvári" čerstvý celé týždne až mesiace 
mesiace!!!  
Je viacero opatrení a krokov, ktoré môže nové vedenie ministerstva spraviť aby pomohlo zvýšiť sebestačnosť v pekárenskom 
a cukrárenskom odvetví.  
- Určite tomuto pomáha zákon o neprimeraných obchodných podmienkach, určite je namieste nerušiť tento zákon, len ho 
nejako redukovať.  
Na návšteve v pekárni u našich slovenských výrobcov. (autor)  
Pred neexistenciou tohto zákona obchodné reťazce dodávateľom ukladali rôzne obchodne, veľmi zvláštne podmienky. 
Napríklad údajne žiadali, aby dodávatelia platili určitý personál v predajni, platili za umiestnenie v regáloch, mali neprimerané 
splatnosti, rôzne druhy príplatkov a vytvárali tlak na znižovanie cien.  
- Som v očakávaní ako ministerstvo pristúpi k dotáciám pre dané potravinárske odvetvia, ktoré v čase koronakrízy pracovali 
bez obmedzenia a zabezpečovali potraviny pre obyvateľov Slovenska.  
- Pevne verím, že ministerstvo nebude rušiť zelenú naftu, lebo aj tento typ pomoci je taký, ktorý padá na úrodnú pôdu.  
- Verím že ministerstvo bude aktívne počúvať zástupcov pekárov a cukrárov tak, aby či už legislatívne nariadenia resp. iné 
kroky ministerstva boli v súlade z tým čo potrebujú tak, aby to malo za následok 100% sebestačnosť. Bodaj by...  
- Určite je na zváženie rozšírenie 10% DPH na všetky výrobky. Čerstvé, nedopekané pekárenské a cukrárenské výrobky 
vyrobené na Slovensku, nie na tie, ktoré sú vyrobené zo zamrazeného polotovaru.  
- Jednoduchší spôsob financovania z napr. Slovenskej záručnej rozvojovej banky a jednoduchší, efektívny spôsob čerpania 
európskych fondov.  
- Treba si ešte uvedomiť, že pekárenské odvetvie je náročné na prácu mimo klasického pracovného fondu. Až 81% 
pracovného fondu v pekárenskom odvetví je v exponovaných hodinách. Práca v noci 43%, práca v nedeľu 17%, práca v 
sobotu 15% a práca počas sviatku 6%. To znamená, že iba 19% času práce v pekárenskom odvetví je v pracovnom fonde 
bez príplatku. Keď si zoberieme do úvahy, že práca v pekárenskom odvetví je náročná na prácu v noci, lebo musíte dodať 
čerstvý rožok, či chlieb ráno do predajne, aby si ho ľudia vedeli kúpiť ráno čerstvý. No a na druhej strane treba povedať, že 
vo všetkých odvetviach potravinárskeho priemyslu je výroba v pekárenskom, vrátane cukrárenského odvetvia okrem 
trvanlivých výrobkov najmenej ohodnotená a priemerná mzda je 834 EUR. V tomto je na zváženie, že pomoc štátu by mohla 
byť pri pomoci s odvodmi miezd.  
Veľmi veľa závisí aj na informovaní širokej verejnosti o tom čo kupujeme, odkiaľ to je a aké to má zloženie. V tomto musí byť 
maximálne nápomocná verejnoprávna RTVS - či televízia alebo rozhlas a začať robiť reklamu a PR články na propagáciu 
slovenských výrobkov a slovenských výrobcov.  
Ešte pár faktov a čísiel. V roku 2009 stál chlieb na Slovensku 29,90 Sk (0,99 EUR), rovnaký druh a hmotnosť. V roku 2017 
stál ten istý chlieb 0,77 EUR, ale nikto nepovie, že mzdové náklady narástli za dané obdobie o cca 60%.  
Na druhej strane si povedzme porovnanie cien u nás a napríklad v susednom Rakúsku. Chlieb (1kg) u nás stojí 0,99 EUR a 
taký istý chlieb v Rakúsku stojí 3,10 EUR. Keď porovnáme kaiserku, tak rovnaká hmotnosť na Slovensku stoji 0,15 EUR a v 
Rakúsku stojí 0,30 EUR.  
Som presvedčený, že správnym prístupom, komunikáciou a hlavne aplikovaním hore vyššie uvedenými opatreniami sa u nás 
na Slovensku priblížime v pekárenskom a cukrárenskom odvetvi ku 100% sebestačnosti.  
Pozn.: autor je poslancom NR SR za stranu SMER-SD 

https://richardtakac.blog.sme.sk/c/539215/chceme-100-potravinovu-sebestacnost-v-pekarenskom-a-cukrarenskom-
odvetvi.html 
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Akceptujú a sú aj rozhorčení 
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Pekári akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj.  
Sú však rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa mali nedeľné predaje znovu 
rozbehnúť.  
BRATISLAVA. „Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v 
noci, počas víkendov a sviatkov, kedy tvorí cena práce viac ako polovicu z výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj 
napriek tomu pekári akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj,“ uviedla Tatiana Lopúchová, 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Pekári sú však podľa T. Lopúchovej rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako 
sa nedeľné predaje znovu rozbehli, a mnohé výrobné závody na to neboli pripravené, pretože sa o tejto možnosti dlhodobo 
diskutovalo, ale nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude také náhle. 

 

 
 
  

— stručne 
29.06.2020      Pravda ~ Strana 7 ~ (sita) ~ Rubrika: Ekonomika ~ Náklad: 54 046 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum 
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Cena chleba prudko stúpa  
 
Odbytová cena pšenično–ražného chleba stúpla v máji o viac ako štvrtinu. V porovnaní s aprílom prišlo k zdraženiu o 26,2 % 
a 100 kilogramov chleba sa aktuálne predáva za 116,81 eura. V máji tohto roka sa v porovnaní s aprílom posilnila aj 
priemerná odbytová cena tukového rožka (40 gramov), no len o 0,7 % na úroveň 5,14 eura za 100 kusov. 
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Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach 
26.06.2020      priemyseldnes.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.06.2020 10:38 ~ Reálni užívatelia: 40 

~ Dosah: 40 ~ Vydavateľ: BUSINESS MEDIA, spol. s r.o. ~ AVE: 474,86 € ~ GRP: 0,00  

Bratislava – Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. Je to podľa nich 
jediná legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o tom Slovenský 
zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
 
Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať.  
"Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným 
vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na 
nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne 
menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským 
výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC. Zmena aktuálneho 
zákona bude podľa nej znamenať návrat o jednu dekádu späť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje výrobky a za svoje 
prežitie.  
Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 
Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, 
ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu. Pekári upozornili, že 
dlhodobé využívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a je jedným z hlavných 
dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku. Nekalých praktík, s ktorými sa slovenskí výrobcovia v minulosti 
pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné plnenia, kedy dodávatelia 
museli prispievať odberateľovi na reklamu.  
Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia, ako sú napríklad obratové bonusy či úhrada miezd ľudí, 
ktorí síce pracujú pre odberateľa, no pracujú v prevádzkach s tovarom od dodávateľa. Medzi nekalé praktiky sa považujú z 
minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na úroveň 90 až 120 dní či 
vynucovane cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi.  
"Zmenou legislatívy v minulom roku prišlo takmer k úplnej eliminácii akýchkoľvek nekalých obchodných praktík, ktoré 
pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti 
slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to 
predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom," objasnila Lopúchová. V čase, kedy sa naplno prejavila 
nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú podľa nej pekári zmeny tak dôležitého zákona pre 
slovenských výrobcov za veľmi riskantný krok.  
"Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 
na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 
obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín," uzatvorila Lopúchová.  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podľa slov Andreja Wallnera z odboru komunikácie a 
marketingu citlivo vníma akúkoľvek spätnú väzbu na potravinársku legislatívu zo strany súkromného sektora. "V súčasnosti je 



www.newtonmedia.eu                                                                                171/182 

zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami predmetom záujmu Európskej komisie, pričom MPRV SR v 
tejto veci s komisiou aktívne komunikuje," uviedol v reakcii na pekárov Wallner.  
"Zároveň o súlade zákona o neprimeraných podmienkach s Ústavou SR rozhoduje na podnet poslancov Ústavný súd SR. 
Vedenie MPRV SR bude predpis analyzovať a na základe analýz prijme adekvátne rozhodnutia, a to aj vzhľadom na 
nevyhnutnú transpozíciu eurosmernice upravujúcej nekalé praktiky," dodal Wallner. 

https://www.priemyseldnes.sk/potravinarstvo/pekari-ziadaju-vladu-aby-nemenila-zakon-o-neprimeranych-podmienkach-
200623 
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Cena chleba prudko stúpa 
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Priemerná odbytová cena pšenično-ražného chleba stúpla v máji tohto roka v porovnaní s aprílom až o 26,2% na úroveň 
116,81 eura za 100 kilogramov.  
 
Rovnakú hodnotu nárastu zaznamenala priemerná odbytová cena pšenično-ražného chleba aj v porovnaní s májom 2019. 
Vyplýva to zo správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS), ktorú zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra 
(PPA).  
V máji tohto roka v porovnaní s aprílom posilnila aj priemerná odbytová cena tukového rožka (40 gramov), no len o 0,7 % na 
úroveň 5,14 eura za 100 kusov. Priemerná cena tukového rožka o hmotnosti 50 gramov stúpla o 1,5 % na úroveň 5,47 eura 
za 100 kusov. Medziročne bola priemerná odbytová cena tukového rožka (40 gramov) nižšia o 3,3 %, naopak, cena 50 g 
tukového rožka medziročne posilnila až o 6,0 %.  
V máji tohto roka medzimesačne klesla priemerná odbytová cena vaječných cestovín (400 gramov) o 1,4% na 89,96 eura za 
100 kilogramov. Medziročne klesla ešte výraznejšie, a to až o 11,8 %. 

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/555801-cena-chleba-prudko-stupa-rozky-zdrazeli-len-mierne/ 
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Za pšenično-ražný chlieb sme si poriadne priplatili, ale cena vaječných cestovín 
mierne klesla 

28.06.2020      webnoviny.sk ~ SITA Zdroj: SITA ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 29.06.2020 08:24 ~ 
Reálni užívatelia: 34 189 ~ Dosah: 34 189 ~ Vydavateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. ~ AVE: 666,96 € ~ GRP: 

0,74  



www.newtonmedia.eu                                                                                175/182 

Priemerná odbytová cena pšenično-ražného chleba stúpla v máji tohto roka v porovnaní s aprílom až o 26,2 % na úroveň 
116,81 eura za 100 kilogramov.  
 
Rovnakú hodnotu nárastu zaznamenala priemerná odbytová cena pšenično-ražného chleba aj v porovnaní s májom 2019. 
Vyplýva to zo správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS), ktorú zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra 
(PPA).  
V máji tohto roka v porovnaní s aprílom posilnila aj priemerná odbytová cena tukového rožka (40 gramov), no len o 0,7 % na 
úroveň 5,14 eura za 100 kusov. Priemerná cena tukového rožka o hmotnosti 50 gramov stúpla o 1,5 % na úroveň 5,47 eura 
za 100 kusov.  
Medziročne bola priemerná odbytová cena tukového rožka (40 gramov) nižšia o 3,3 %, naopak, cena 50 g tukového rožka 
medziročne posilnila až o 6,0 %.  
V máji tohto roka medzimesačne klesla priemerná odbytová cena vaječných cestovín (400 gramov) o 1,4 % na 89,96 eura za 
100 kilogramov. Medziročne klesla ešte výraznejšie, a to až o 11,8 %.  
Zdieľať  
Viac k téme  
chlieb  
potraviny  
 
Foto: ilustračné, Getty images 

https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/za-psenicno-razny-chlieb-sme-si-poriadne-priplatili-ale-cena-vajecnych-cestovin-mierne-
klesla/ 
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Odbytová cena pšenično-ražného chleba stúpla v máji o viac ako štvrtinu 
29.06.2020      hlavnespravy.sk ~ Heureka Evolution ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 30.06.2020 08:15 ~ 
Reálni užívatelia: 100 174 ~ Dosah: 100 174 ~ Vydavateľ: HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o. ~ AVE: 954,19 € ~ GRP: 2,18  

Bratislava 29. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR- František Iván) Priemerná odbytová cena pšenično-ražného chleba stúpla v 
máji tohto roka v  
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porovnaní s aprílom až o 26,2 % na úroveň 116,81 eura za 100 kilogramov. Rovnakú hodnotu nárastu zaznamenala 
priemerná odbytová cena pšenično-ražného chleba aj v porovnaní s májom 2019. Vyplýva to zo správy Agrárnych trhových 
informácií Slovenska (ATIS), ktorú zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)  
Ilustračné foto  
V máji tohto roka v porovnaní s aprílom posilnila aj priemerná odbytová cena tukového rožka (40 gramov), no len o 0,7 % na 
úroveň 5,14 eura za 100 kusov. Priemerná cena tukového rožka o hmotnosti 50 gramov stúpla o 1,5 % na úroveň 5,47 eura 
za 100 kusov. Medziročne bola priemerná odbytová cena tukového rožka (40 gramov) nižšia o 3,3 %, naopak, cena 50 g 
tukového rožka medziročne posilnila až o 6,0 %.  
V máji tohto roka medzimesačne klesla priemerná odbytová cena vaječných cestovín (400 gramov) o 1,4 % na 89,96 eura za 
100 kilogramov. Medziročne klesla ešte výraznejšie, a to až o 11,8 %. 

https://www.hlavnespravy.sk/odbytova-cena-psenicno-razneho-chleba-stupla-maji-stvrtinu/2213372 
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Za pšenično-ražný chlieb sme si poriadne priplatili, ale cena vaječných cestovín 
mierne klesla 

29.06.2020      spravy.pozri.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 30.06.2020 08:15 ~ Reálni užívatelia: 
2 419 ~ Dosah: 2 419 ~ Vydavateľ: iSITA s.r.o. ~ AVE: 474,86 € ~ GRP: 0,05  



www.newtonmedia.eu                                                                                179/182 

Priemerná odbytová cena pšenično-ražného chleba stúpla v máji tohto roka v porovnaní s aprílom až o 26,2 % na úroveň 
116,81 eura za 100 kilogramov.  
 
Rovnakú hodnotu nárastu zaznamenala priemerná odbytová cena pšenično-ražného chleba aj v porovnaní s májom 2019. 
Vyplýva to zo správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS), ktorú zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra 
(PPA).  
V máji tohto roka v porovnaní s aprílom posilnila aj priemerná odbytová cena tukového rožka (40 gramov), no len o 0,7 % na 
úroveň 5,14 eura za 100 kusov. Priemerná cena tukového rožka o hmotnosti 50 gramov stúpla o 1,5 % na úroveň 5,47 eura 
za 100 kusov.  
Medziročne bola priemerná odbytová cena tukového rožka (40 gramov) nižšia o 3,3 %, naopak, cena 50 g tukového rožka 
medziročne posilnila až o 6,0 %.  
V máji tohto roka medzimesačne klesla priemerná odbytová cena vaječných cestovín (400 gramov) o 1,4 % na 89,96 eura za 
100 kilogramov. Medziročne klesla ešte výraznejšie, a to až o 11,8 %.  
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené. 

https://spravy.pozri.sk/clanok/za-psenicno-razny-chlieb-sme-si-poriadne-priplatili-ale-cena-vajecnych-cestovin-mierne-
klesla/1515796 
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Priemerná odbytová cena pšenično-ražného chleba stúpla v máji tohto roka v porovnaní s aprílom až o 26,2 % na úroveň 
116,81 eura za 100 kilogramov.  
 
Rovnakú hodnotu nárastu zaznamenala priemerná odbytová cena pšenično-ražného chleba aj v porovnaní s májom 2019. 
Vyplýva to zo správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS), ktorú zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra 
(PPA).  
V máji tohto roka v porovnaní s aprílom posilnila aj priemerná odbytová cena tukového rožka (40 gramov), no len o 0,7 % na 
úroveň 5,14 eura za 100 kusov. Priemerná cena tukového rožka o hmotnosti 50 gramov stúpla o 1,5 % na úroveň 5,47 eura 
za 100 kusov.  
Medziročne bola priemerná odbytová cena tukového rožka (40 gramov) nižšia o 3,3 %, naopak, cena 50 g tukového rožka 
medziročne posilnila až o 6,0 %.  
V máji tohto roka medzimesačne klesla priemerná odbytová cena vaječných cestovín (400 gramov) o 1,4 % na 89,96 eura za 
100 kilogramov. Medziročne klesla ešte výraznejšie, a to až o 11,8 %.  
Za pšenično-ražný chlieb sme si poriadne priplatili, ale cena vaječných cestovín mierne klesla - diskusné fórum čitateľov 

https://www.24hod.sk/za-psenicno-razny-chlieb-sme-si-poriadne-priplatili-ale-cena-vajecnych-cestovin-mierne-klesla-
cl739130.html 
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