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Nextina 

 

 

 

SR: Vývoj cien Více na str. 7 

15.10.2020      svet-komunikacie.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 15.10.2020 08:19 ~ Reálni užívatelia: 24 ~ 

Reálni užívatelia / mesiac: 750 ~ Dosah: 24 ~ Vydavateľ: EFATA - Dana Zbončáková ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 46,59 € ~ 

GRP: 0,00  

 

Deň chleba Více na str. 8 

16.10.2020      tv7.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.10.2020 10:23 ~ Reálni užívatelia: 543 ~ Reálni 

užívatelia / mesiac: 16 841 ~ Dosah: 543 ~ Vydavateľ: seven media s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 112,33 € ~ GRP: 0,01  

 

16. október – Medzinárodný deň chleba Více na str. 11 

16.10.2020      puchovskenoviny.sk ~ Agentúra Nextina ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.10.2020 11:27 ~ 

Reálni užívatelia: 48 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 500 ~ Dosah: 48 ~ Vydavateľ: Púchovská kultúra, s.r.o. ~ Zem: 

Slovensko ~ AVE: 46,59 € ~ GRP: 0,00  

 

Medzinárodný deň chleba Více na str. 12 

16.10.2020      Rádio Slovensko ~ Report  9 ~ Relácia: 12:00 Rádiožurnál ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

16.10.2020 13:44 ~ Počúvanosť: 729 165 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 2 542,48 € ~ 

GRP: 15,85  

 

Pekárne doplácajú na nastavenie cien z čias socializmu Více na str. 13 

16.10.2020      sme.sk ~ TASR ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.10.2020 16:27 ~ 

Reálni užívatelia: 81 958 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 2 540 706 ~ Dosah: 112 501 907 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ 

Zem: Slovensko ~ AVE: 1 404,35 € ~ GRP: 1,78  

 

SZPCC: Osud pekární na Slovensku predurčila doba socializmu Více na str. 15 

16.10.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.10.2020 16:26 ~ Reálni užívatelia: 50 940 ~ 

Reálni užívatelia / mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 468,12 € 

~ GRP: 1,11  

 

SZPCC: Osud pekární na Slovensku predurčila doba socializmu Více na str. 17 

16.10.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.10.2020 16:26 ~ Reálni užívatelia: 23 339 ~ Reálni 

užívatelia / mesiac: 723 497 ~ Dosah: 1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ 

AVE: 234,06 € ~ GRP: 0,51  

 

Dnes je Medzinárodný deň chleba Více na str. 19 

16.10.2020      rno.sk ~ Bohumil Urbanik ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.10.2020 19:24 ~ Reálni užívatelia: 

484 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 15 000 ~ Dosah: 484 ~ Vydavateľ: Profi Press SK, s. r. o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

140,43 € ~ GRP: 0,01  

 

Svetový deň potravy Více na str. 21 
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16.10.2020      Rádio Slovensko ~ Report  20 ~ Relácia: 18:00 Rádiožurnál ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

16.10.2020 22:35 ~ Počúvanosť: 729 165 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 2 368,87 € ~ 

GRP: 15,85  

 

Ceny pečiva na Slovensku určujú obchodné reťazce Více na str. 22 

17.10.2020      Plus jeden deň ~ Strana  13 ~ mz ~ Rubrika: Zdravie ~ Náklad: 55 350 ~ Predaných: 36 700 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 17.10.2020 02:01 ~ Čítanosť: 276 000 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. ~ 

Zem: Slovensko ~ AVE: 206,14 € ~ GRP: 6,00  

 

Zdražie chlieb a rožky? Pekárov dusia príplatky Více na str. 23 

17.10.2020      Pravda ~ Strana  8 ~ Miroslav Homola ~ Rubrika: Ekonomika ~ Náklad: 54 046 ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 17.10.2020 02:02 ~ Čítanosť: 270 000 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 5 073,15 € ~ 

GRP: 5,87  

 

Medzinárodný deň chleba Více na str. 26 

16.10.2020      STV1 ~ Report  16 ~ Relácia: 16:00 Správy RTVS ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 17.10.2020 

05:21 ~ Prevádzkovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 6 011,40 €  

 

Medzinárodný deň chleba Více na str. 27 

16.10.2020      STV1 ~ Report  20 ~ Relácia: 19:00 Správy RTVS ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 17.10.2020 

05:21 ~ Prevádzkovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 9 505,79 €  

 

Pekárov dusia príplatky za prácu. Zdražie chlieb a rožky? Více na str. 28 

18.10.2020      pravda.sk ~ Miroslav Homola ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.10.2020 06:22 ~ Reálni 

užívatelia: 40 434 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 253 466 ~ Dosah: 31 785 227 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ 

AVE: 1 404,35 € ~ GRP: 0,88  

 

7 hodín v prípade chleba a necelé 2 hodiny pri rožkoch Více na str. 30 

16.10.2020      Rádio Regina ~ Report  9 ~ Relácia: 12:00 Žurnál Rádia Regina ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

19.10.2020 07:15 ~ Počúvanosť: 268 176 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 130,64 € ~ 

GRP: 5,83  

 

Medzinárodný deň chleba Více na str. 31 

16.10.2020      Rádio Regina ~ Report  3 ~ Relácia: 14:00 Správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.10.2020 

07:15 ~ Počúvanosť: 268 176 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 408,55 € ~ GRP: 5,83  

 

SZPCC: Osud pekární na Slovensku predurčila doba socializmu Více na str. 32 

16.10.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.10.2020 07:15 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

 

Zdražie chlieb a rožky? Pekárov dusia príplatky Více na str. 32 

17.10.2020      biznis.sk ~ Miroslav Homola ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.10.2020 09:40 ~ Reálni 

užívatelia: 42 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 300 ~ Dosah: 42 ~ Vydavateľ: Zväz obchodu SR ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

112,33 € ~ GRP: 0,00  

 

Minimálna mzda stúpne na 623 eur Více na str. 34 

21.10.2020      Pravda ~ Strana  6 ~ Miroslav Homola ~ Rubrika: Ekonomika ~ Náklad: 54 046 ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 21.10.2020 05:29 ~ Čítanosť: 270 000 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 4 649,94 € ~ 

GRP: 5,87  
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Vitajte v samoobsluhe Více na str. 38 

22.10.2020      Magazín Pravdy ~ Strana  10 ~ Radovan Krčmárik ~ Rubrika: Fenomén ~ Náklad: 8 000 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 22.10.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 5 625,72 €  

 

Minimálna mzda bude podľa Krajniaka. Ľudia si veľmi neprilepšia Více na str. 42 

21.10.2020      azzz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.10.2020 07:43 ~ Reálni užívatelia: 32 ~ Reálni 

užívatelia / mesiac: 1 000 ~ Dosah: 32 ~ Vydavateľ: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR ~ Zem: 

Slovensko ~ AVE: 46,67 € ~ GRP: 0,00  

 

Ohrozí lockdown slovenské automobilky? Více na str. 44 

23.10.2020      Pravda ~ Strana  8 ~ Martin Domček ~ Rubrika: Ekonomika ~ Náklad: 54 046 ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 23.10.2020 00:02 ~ Čítanosť: 270 000 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 4 357,95 € ~ 

GRP: 5,87  

 

Osud pekární ovplyvnila doba a reťazce Více na str. 47 

21.10.2020      Roľnícke noviny ~ Strana  2 ~ (buk) ~ Rubrika: Spravodajstvo ~ Náklad: 8 922 ~ Predaných: 6 082 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 23.10.2020 01:21 ~ Vydavateľ: Profi Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 243,90 €  

 

Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie Více na str. 49 

23.10.2020      pravda.sk ~ Erik Majerčák ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 23.10.2020 13:53 ~ Reálni užívatelia: 

40 434 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 253 466 ~ Dosah: 31 785 227 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

1 404,35 € ~ GRP: 0,88  

 

Koronavírus: Pekári chcú od vlády, aby počas lockdownu zaistila zásobovanie potravinami Více na str. 51 

23.10.2020      aktuality.sk ~ TASR ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 23.10.2020 18:47 ~ Reálni užívatelia: 

49 462 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 533 331 ~ Dosah: 132 363 139 ~ Vydavateľ: Ringier Axel Springer SK a.s. ~ Zem: 

Slovensko ~ AVE: 1 497,97 € ~ GRP: 1,08  

 

Otvorené, ale bez ľudí. Aj mierny lockdown niektoré firmy položí Více na str. 53 

24.10.2020      Pravda ~ Strana  8 ~ Miroslav Homola, Eva Frantová, Šimon Kučera ~ Rubrika: Ekonomika ~ Náklad: 54 046 

~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 24.10.2020 00:01 ~ Čítanosť: 270 000 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: 

Slovensko ~ AVE: 4 342,08 € ~ GRP: 5,87  

 

Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila zásobovanie potravinami Více na str. 57 

23.10.2020      Tasr ~ Rubrika: hos ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

 

Pekári apelujú na vládu, aby zaistila plynulý prechod pekárenských áut cez policajné kontroly 

počas lockdownu 
Více na str. 58 

23.10.2020      hlavnespravy.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ Reálni užívatelia: 100 174 

~ Reálni užívatelia / mesiac: 3 105 390 ~ Dosah: 4 030 000 ~ Vydavateľ: HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o. ~ Zem: Slovensko 

~ AVE: 936,23 € ~ GRP: 2,18  

 

Pekári žiadajú, aby bol počas lockdownu zabezpečený plynulý pohyb ich áut mimo okres Více na str. 60 

23.10.2020      netky.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ Reálni užívatelia: 1 451 ~ Reálni 

užívatelia / mesiac: 45 000 ~ Dosah: 77 540 ~ Vydavateľ: Petsoftmedia s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 326,15 € ~ GRP: 

0,03  

 

Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila zásobovanie potravinami Více na str. 62 
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23.10.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ Reálni užívatelia: 50 940 ~ 

Reálni užívatelia / mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 468,12 € 

~ GRP: 1,11  

 

Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila zásobovanie Více na str. 64 

23.10.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ Reálni užívatelia: 23 339 ~ Reálni 

užívatelia / mesiac: 723 497 ~ Dosah: 1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ 

AVE: 234,06 € ~ GRP: 0,51  

 

Pekárom robí lockdown vrásky na čele: Vyzývajú vládu, toto sa opäť nemôže stať! Více na str. 66 

23.10.2020      cas.sk ~ TASR ~ Rubrika: Domáce správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ 

Reálni užívatelia: 63 423 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 966 106 ~ Dosah: 128 167 040 ~ Vydavateľ: FPD Media, a. s. ~ 

Zem: Slovensko ~ AVE: 1 497,97 € ~ GRP: 1,38  

 

Pekárom robí lockdown vrásky na čele: Vyzývajú vládu, toto sa nemôže zopakovať! Více na str. 68 

23.10.2020      cas.sk ~ TASR ~ Rubrika: Domáce správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ 

Reálni užívatelia: 63 423 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 966 106 ~ Dosah: 128 167 040 ~ Vydavateľ: FPD Media, a. s. ~ 

Zem: Slovensko ~ AVE: 1 497,97 € ~ GRP: 1,38  

 

Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila zásobovanie potravinami Více na str. 70 

23.10.2020      info.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ Reálni užívatelia: 8 064 ~ Reálni 

užívatelia / mesiac: 250 000 ~ Dosah: 473 730 ~ Vydavateľ: Webtron s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 262,16 € ~ GRP: 0,18  

 

Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila zásobovanie Více na str. 72 

23.10.2020      zivotpo.sk ~ Doprava Mhd ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ Reálni užívatelia: 

42 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 300 ~ Dosah: 42 ~ Vydavateľ: Peter Cirjak - Essox ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 70,24 € ~ 

GRP: 0,00  

 

Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila zásobovanie potravinami Více na str. 74 

24.10.2020      rno.sk ~ Malvína Gondová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ Reálni užívatelia: 

484 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 15 000 ~ Dosah: 484 ~ Vydavateľ: Profi Press SK, s. r. o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

140,43 € ~ GRP: 0,01  

 

Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila zásobovanie potravinami Více na str. 76 

24.10.2020      parlamentnelisty.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ Reálni užívatelia: 4 761 

~ Reálni užívatelia / mesiac: 147 590 ~ Dosah: 621 483 ~ Vydavateľ: Parlamentné listy SK, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

102,98 € ~ GRP: 0,10  

 

Zásobovanie potravinami Více na str. 78 

24.10.2020      tv7.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ Reálni užívatelia: 543 ~ Reálni 

užívatelia / mesiac: 16 841 ~ Dosah: 543 ~ Vydavateľ: seven media s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 112,33 € ~ GRP: 0,01  

 

Bez testu nemôžete ísť do práce a ani na pandemickú PN-ku Více na str. 80 

26.10.2020      dennikn.sk ~ Zuzana Kollárová ~ Rubrika: Ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

26.10.2020 15:17 ~ Reálni užívatelia: 48 649 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 508 119 ~ Dosah: 30 420 243 ~ Vydavateľ: N 

Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 497,97 € ~ GRP: 1,06  

 

Bez testu nemôžete ísť do práce a ani na pandemickú PN-ku a firma si od vás smie pýtať 

potvrdenie 
Více na str. 82 
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26.10.2020      dennikn.sk ~ Zuzana Kollárová ~ Rubrika: Ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

26.10.2020 18:17 ~ Reálni užívatelia: 48 649 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 508 119 ~ Dosah: 30 420 243 ~ Vydavateľ: N 

Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 497,97 € ~ GRP: 1,06  

 

Bez testu nemôžete ísť do práce ani na pandemickú PN-ku a firma si od vás smie pýtať potvrdenie Více na str. 86 

26.10.2020      dennikn.sk ~ Zuzana Kollárová ~ Rubrika: Ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

26.10.2020 19:07 ~ Reálni užívatelia: 48 649 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 508 119 ~ Dosah: 30 420 243 ~ Vydavateľ: N 

Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 497,97 € ~ GRP: 1,06  

 

Dosahov plošného testovania sa obávajú potravinári a poľnohospodári Více na str. 89 

27.10.2020      Rádio Regina ~ Report  4 ~ Relácia: 17:00 Žurnál Rádia Regina ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

28.10.2020 06:30 ~ Počúvanosť: 268 176 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 630,81 € ~ GRP: 

5,83  

 

Na raňajky nám nesmie chýbať chlieb a pečivo Více na str. 90 

28.10.2020      Pravda ~ Strana  18 ~ (bs) ~ Rubrika: Dobré zdravie nákupné novinky ~ Náklad: 54 046 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 28.10.2020 00:56 ~ Čítanosť: 270 000 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

3 295,90 € ~ GRP: 5,87  

 

Bez testu nebudete môcť ísť do práce Více na str. 91 

28.10.2020      Denník N ~ Strana  6 ~ ZUZANA KOLLÁROVÁ ~ Rubrika: Korona ~ Náklad: 13 000 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 28.10.2020 05:20 ~ Čítanosť: 142 000 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ 

AVE: 4 428,82 € ~ GRP: 3,09  

 

Strucne Více na str. 96 

28.10.2020      Denník N ~ Strana  6 ~ Rubrika: Korona ~ Náklad: 13 000 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

28.10.2020 05:20 ~ Čítanosť: 142 000 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 105,12 € ~ GRP: 3,09  

 

Po obchodníkoch sa výpadku pracovnej sily obávajú aj agrofirmy. Chcú byť v špeciálnom režime Více na str. 97 

27.10.2020      trend.sk ~ Zoltán Racz ~ Rubrika: Správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 27.10.2020 19:08 ~ 

Reálni užívatelia: 13 897 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 430 792 ~ Dosah: 2 576 610 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. 

s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 842,61 € ~ GRP: 0,30  

 

Vitajte v samoobsluhe! Ako sa nakupovalo za socializmu Více na str. 99 

28.10.2020      pravda.sk ~ Radovan Krčmárik ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 28.10.2020 06:10 ~ Reálni 

užívatelia: 40 434 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 253 466 ~ Dosah: 31 785 227 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ 

AVE: 1 404,35 € ~ GRP: 0,88  

 

Ako začínala Československá republika (1.časť) Více na str. 102 

28.10.2020      puchovskenoviny.sk ~ Jarmila Balážová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 29.10.2020 07:18 ~ 

Reálni užívatelia: 48 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 500 ~ Dosah: 48 ~ Vydavateľ: Púchovská kultúra, s.r.o. ~ Zem: 

Slovensko ~ AVE: 46,59 € ~ GRP: 0,00  

 

Po obchodníkoch sa výpadku pracovnej sily obávajú aj agrofirmy. Chcú byť v špeciálnom režime Více na str. 105 

28.10.2020      biznis.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 28.10.2020 11:23 ~ Reálni užívatelia: 42 ~ Reálni 

užívatelia / mesiac: 1 300 ~ Dosah: 42 ~ Vydavateľ: Zväz obchodu SR ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 112,33 € ~ GRP: 0,00  

 

Vývoj cien potravín: Priemerný nákup stojí rodinu menej ako počas prvého lockdownu Více na str. 107 

29.10.2020      openiazoch.zoznam.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 29.10.2020 09:52 ~ Reálni užívatelia: 

10 727 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 332 535 ~ Dosah: 1 730 337 ~ Vydavateľ: Zoznam, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

561,74 € ~ GRP: 0,23  
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Za priemerný nákup platíme menej ako počas prvého lockdownu Více na str. 109 

29.10.2020      pravda.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 29.10.2020 10:06 ~ Reálni užívatelia: 40 434 ~ Reálni 

užívatelia / mesiac: 1 253 466 ~ Dosah: 31 785 227 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 404,35 € ~ GRP: 

0,88  



www.newtonmedia.eu                                                                                8/112 

  

 
Celé znenie článku 

 
  

SR: Vývoj cien 

15.10.2020      svet-komunikacie.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 15.10.2020 08:19 ~ Reálni užívatelia: 

24 ~ Dosah: 24 ~ Vydavateľ: EFATA - Dana Zbončáková ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 46,59 € ~ GRP: 0,00  

Spotrebiteľské ceny na Slovensku sa podľa Štatistického úradu SR v septembri t. r. v porovnaní s augustom t. r. v úhrne 

nezmenili, medziročne boli vyššie o 1,4 %. Septembrový medziročný rast inflácie ovplyvnili najmä vyššie ceny za bývanie a 

energie (o 2,6 %), ceny rozličných tovarov služieb (o 4,6 %), k celkovému rastu významne prispeli aj vyššie ceny v 

reštauráciách a hoteloch a v zdravotníctve. Potraviny a nealkoholické nápoje boli medziročne vyššie už len o 0,1 %. 

 

V porovnaní s augustom 2020 sa inflácia nezmenila. Najvýraznejší nárast cien zaznamenalo vzdelávanie o 1,8 %; 

alkoholické nápoje a tabak o 0,9 %; odevy a obuv o 0,6 %; zdravotníctvo o 0,5 %, ale tieto rasty vykompenzovali nižšie ceny 

v doprave o 0,7 %, zníženie cien potravín a nealkoholických nápojov o 0,5 % a tovarov a služieb v odbore rekreácia a kultúra 

o 0,4 %. Zníženie cien potravín o 0,5 % ovplyvnili nižšie ceny ovocia o 1,6 %; chleba a obilnín o 1,5 %; zeleniny (vrátane 

zemiakov) o 0,7 %; mlieka, syrov a vajec o 0,5 %; olejov a tukov o 0,3 %. Vzrástli ceny mäsa o 0,4 % vplyvom vyšších cien 

údenín a hovädzieho mäsa. Znížili sa tiež ceny nealkoholických nápojov o 0,5 %, klesli najmä ceny minerálnych vôd, 

nealkoholických nápojov a štiav o 1,1 %. Rast cien v odbore alkoholické nápoje a tabak o 0,9 % ovplyvnilo zvýšenie cien 

alkoholických nápojov o 1,4 % (najviac vzrástli ceny piva o 3 %); aj rast cien tabaku o 0,4 %. Vyššie ceny v odbore odevy a 

obuv ovplyvnil rast cien obuvi o 1,4 %; odievania o 0,2 %. Ceny v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá sa 

medzimesačne zvýšili len mierne o 0,1 %. Na vyššie ceny v rámci odboru zdravotníctvo o 0,5 % vplýval rast cien 

zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,5 % (najmä farmaceutických výrobkov a ostatných 

zdravotníckych výrobkov zhodne o 0,6 %); ambulantných služieb o 0,3 % (služieb zubných lekárov o 0,4 %). Zníženie cien v 

doprave o 0,7 % spôsobil pokles cien prevádzky prostriedkov osobnej dopravy, z nich najviac ceny leteckej osobnej dopravy 

a medzimesačne klesli aj ceny palív o 1,1 %. Klesli tiež ceny pri nákupe dopravných prostriedkov o 0,3 %. Pokles cien v 

odbore rekreácia a kultúra o 0,4 % ovplyvnili predovšetkým nižšie ceny organizovaných dovolenkových zájazdov o 2,9 %. 

Zvýšili sa najmä ceny rekreačných služieb a kultúry o 0,4 %. Zvýšenie cien v odbore vzdelávanie o 1,8 % spôsobili vyššie 

poplatky za jazykové kurzy, jazykové školy, poplatky v základných umeleckých školách, za družiny a školné v materskej 

škole. Na rast cien v odbore reštaurácie a hotely vplývalo zvýšenie cien stravovacích služieb 0,4 % a to najmä v jedálňach o 

0,8 %. Vyššie ceny v odbore rozličné tovary a služby ovplyvnil rast cien poistenia o 1,3 % (poistenia motorových vozidiel o 2 

%); sociálnej ochrany o 0,7 % (poplatok v súkromných detských jasliach o 1,7 %); finančných služieb inde neklasifikovaných 

o 0,3 % (finančné služby poskytované bankami o 0,3 %).  

Pri medziročnom porovnaní cien v septembri 2020 so septembrom 2019 sa zvýšili ceny za bývanie, vrátane vody, elektriny, 

plynu a ostatných palív o 2,6 %, a to najmä vďaka nárastu cien elektriny (o 8,8 %) a cenám za zber smetí (o 15 %), Vývoj 

cien v tomto odbore má podstatný vplyv na celkovú infláciu, pretože spotrebitelia minú v priemere takmer štvrtinu výdavkov 

práve na bývanie a energie. Za potraviny a nealkoholické nápoje, ktoré majú v spotrebnom koši tiež podstatné zastúpenie, 

platili spotrebitelia viac len o 0,1 %. Osobitne ceny potravín boli v porovnaní so septembrom 2019 vyššie o 0,4 %. Z nich 

najviac mäso (o 6 %), ryby a morské plody, naopak najviac zlacnela zelenina (o 10,6 %) a ovocie (o 2,1 %). K rastu inflácie 

prispeli aj vyššie ceny rozličných tovarov a služieb o 4,6 %. Z nich medziročne výraznejšie stúpli napríklad finančné služby (o 

5,6 %) a ceny za osobnú starostlivosť (o 4,8 %), ako sú napríklad kadernícke a skrášľovacie služby (o 7,7 %). V odbore 

reštaurácie a hotely najviac vzrástli ceny v stravovacích službách (o 4,7 %), menej v ubytovacích (2,8 %). V odbore 

zdravotníctva si spotrebitelia priplatili v septembri o 3, 7 % viac ako minulý rok, a to najmä za ambulantné služby (o 3,8 %), z 

nich najviac za služby zubných lekárov (o 4,7 %). Celkovo sa zvýšili aj ceny za vzdelávanie o 2,4 %; rekreáciu a kultúru o 2 

%; nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 1,9 %; alkoholické nápoje a tabak o 1,1 %; odevy a obuv o 0,3 

%. Celkovú mieru inflácie na medziročnej úrovni ovplyvnili aj pokles cien v doprave o 6,4 %.  

Index spotrebiteľských cien sa v septembri oproti augustu nezmenil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach 

dôchodcov, v nízkopríjmových domácnostiach. V priemere za deväť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím 

roku 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,1 %. V priemere za deväť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým 

obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2 %, za domácnosti dôchodcov o 

2,3% a za nízkopríjmové domácnosti o 2,2 %.  

 

 

 

https://www.svet-komunikacie.sk/2020/10/sr-vyvoj-cien.html 

https://www.svet-komunikacie.sk/2020/10/sr-vyvoj-cien.html
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Dnešok je Medzinárodným dňom chleba Súčasný stav pekárenského sektora na Slovensku je výrazne ovplyvnený jeho 

nastavením ešte z obdobia socializmu. 

 

Aj napriek tomu, že malo Slovensko v polovici 20-teho storočia na to stať sa unikátnou krajinou vo výrobe pekárenských 

výrobkov, dokonca nás obdivovali v zahraničí, všetko sa zmenilo. Cenu pečiva začal určovať štát, ktorého cieľ bol jasný – 

udržať ceny na čo najnižšej úrovni. Aj napriek tomu, že od tých čias uplynulo viac ako pol storočie, situácia je v súčasnosti 

veľmi podobná. Ceny chleba a pečiva už síce nediktuje štát, no enormne lacné zostali. Mnohé pekárne preto trpia 

existenčnými problémami.  

Osud pekární predurčila doba socializmu  

• Ceny pečiva boli dotované štátom  

• Slovenský chlebostroj chodili obdivovať svetové vládne špičky  

• V minulosti sme boli medzi prvými krajinami, ktoré začali testovať mrazenie pečiva  

• Ceny dnes neurčuje štát, ale silné reťazce  

Súčasný stav pekárenského sektora na Slovensku je výrazne ovplyvnený jeho nastavením ešte z obdobia socializmu. Aj 

napriek tomu, že malo Slovensko v polovici 20-teho storočia na to stať sa unikátnou krajinou vo výrobe pekárenských 

výrobkov, dokonca nás obdivovali v zahraničí, všetko sa zmenilo. Cenu pečiva začal určovať štát, ktorého cieľ bol jasný – 

udržať ceny na čo najnižšej úrovni. Aj napriek tomu, že od tých čias uplynulo viac ako pol storočie, situácia je v súčasnosti 

veľmi podobná. Ceny chleba a pečiva už síce nediktuje štát, no enormne lacné zostali. Mnohé pekárne preto trpia 

existenčnými problémami.  

Cenu chleba a pečiva diktoval štát  

V predrevolučnom období udržiaval štát pomerne nízke ceny potravín prostredníctvom ich dotovania cez mínusové dane. 

„Podľa historických údajov len slovenská mlynsko-pekárska výroba každoročne čerpala zo štátnej pokladnice okolo jednej 

miliardy Kčs. Tento umelo udržiavaný stav však spôsoboval to, že podniky len veľmi ťažko investovali, modernizovali či 

zvyšovali mzdy. To všetko zaťažovalo štátny rozpočet a preto boli pekárne tlačené do lepšieho využívania výrobných 

kapacít,“ hovorí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

Dnešok je Medzinárodným dňom chleba. Zväz pekárov, ktorí zastupuje drvivú väčšinu spoločností z tohto sektora na našom 

trhu, sa rozhodol ho pripomenúť práve prostredníctvom histórie sektora.  

Slováci ako prví začali testovať mrazenie pečiva  

„Čerstvosť výrobkov v tom období nebola prvoradá, tou bola skôr kvantita a všeobecná dostupnosť. Stav pekární bol v tých 

obdobiach žalostný a toto zlé nastavenie, spojené s príliš nízkymi cenami pekárskych výrobkov, pretrváva dodnes. A to aj 

napriek tomu, že sme mali ako krajina dobre našliapnuté byť vzorom pre Európu,“ pripomína Tatiana Lopúchová, 

predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

V polovici 50-tych rokov minulého storočia sa slovenské pekárenstvo preslávilo najmodernejšou pekárňou s chlebostrojom v 

Európe. Fungovala v Bratislave, mala tri výrobné linky s kapacitou 2 400 kilogramov chleba za hodinu, no obsluhovali ju len 

piati ľudia. Túto pekáreň chodili pravidelne obdivovať pekárenské i vládne špičky z celého sveta. „Smutným faktom je, že 

úroveň technologického vybavenia pekární od toho momentu vo väčšej miere nenapredovala,“ spomína Tatiana Lopúchová. 

Slovenské pekárenstvo však premrhalo aj ďalší moment.  

Prudkým rozmachom predajní potravín vo väčších mestách začali pekárne už v 60-tych rokoch robiť pokusy so zmrazovaním 

pečiva, aby dokázali zásobiť predajne kedykoľvek bude treba. Pokusy boli úspešné, no nedotiahli sa do konca. Jedným z 

dôvodov boli práve vyššie náklady, ktoré by súviseli s výrobou a mrazením. Pekárenské výrobky mali štátom dotované ceny 

a rozšírenie mrazenia by výrazne zvýšilo požiadavky na dotácie. V tomto smere Slovensko predbehli exportne orientované 

krajiny Európy, ktoré si časom vybudovali technológie na zmrazovanie pečiva a začali ho k nám dovážať.  

Paradoxne, práve tieto krajiny v minulosti výrobu nedotovali, no dotujú ju dnes. Na Slovensku dotácie revolúciou skončili.  

Ceny dnes nediktuje štát, ale reťazce  

Negatívnym dedičstvom z minulosti je trend dojmu lacných základných potravín a pretrváva na Slovensku dodnes. Po 

revolúcii vzniklo na Slovensku veľa pekární rôznej veľkosti, niektoré prešli privatizáciou. Úvodné obdobie od revolúcie sa dá 

považovať za úspešné pre viaceré pekárenské firmy, otvorenie trhu a vstup Slovenska do Európskej únie opäť začal smer 

otáčať opačným smerom. „Dnes však nediktuje ceny štát, ale najmä zahraničné obchodné reťazce, ktoré si vybudovali silné a 

dominantné postavenie na trhu. Zlým rozhodnutím zo strany pekárenských firiem bolo, že dlhé roky boli v snahe zachrániť si 

odbyt ochotné akceptovať predaj za enormne nízke ceny, ktoré nedosahovali ani výrobné náklady,“ uzatvorila Tatiana 

Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov s tým, že pekári budú bojovať za to, aby sa 

podmienky na trhu zmenili a zrovnoprávnili. „Slovenskí pekári si v súčasnosti uvedomujú svoje neľahké postavenie a aj preto 

spájajú svoje sily v boji proti nekalým obchodným praktikám, či v spoločnej propagácii pekárskeho remesla. A aj to je 

spoločným znakom súčasných pekárov s tými predrevolučnými pekármi – väčšia súdržnosť a spolupatričnosť.“  

MEDZINÁRODNÝ DEŇ CHLEBA:  

Medzinárodný deň chleba vyhlásila Medzinárodná únia pekární U.I.B. Pekári na celom svete ho oslavujú od roku 2002. 

Účelom vyhlásenia tohto dňa bola snaha pozdvihnúť povedomie verejnosti o výživových a zdraviu prospešných stránkach 

tejto základnej potraviny. Tento deň má zároveň upozorniť na celý proces výroby - od zasiatia obilia cez prácu pekára až po 
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nákup samotného chleba.  

Zdroj: ts  

 

 

 

https://tv7.sk/index.php/spravodajstvo/item/1252-den-chleba 
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Medzinárodný deň chleba vyhlásila Medzinárodná únia pekární U.I.B. Pekári na celom svete ho oslavujú od roku 2002. 

Účelom vyhlásenia tohto dňa bola snaha pozdvihnúť povedomie verejnosti o výživových a zdraviu prospešných stránkach 

tejto základnej potraviny. Tento deň má zároveň upozorniť na celý proces výroby – od zasiatia obilia cez prácu pekára až po 

nákup samotného chleba. 

 

Súčasný stav pekárenského sektora na Slovensku je výrazne ovplyvnený jeho nastavením ešte z obdobia socializmu. Aj 

napriek tomu, že malo Slovensko v polovici 20-teho storočia na to stať sa unikátnou krajinou vo výrobe pekárenských 

výrobkov, dokonca nás obdivovali v zahraničí, všetko sa zmenilo. Cenu pečiva začal určovať štát, ktorého cieľ bol jasný – 

udržať ceny na čo najnižšej úrovni. Aj napriek tomu, že od tých čias uplynulo viac ako pol storočie, situácia je v súčasnosti 

veľmi podobná. Ceny chleba a pečiva už síce nediktuje štát, no enormne lacné zostali. Mnohé pekárne preto trpia 

existenčnými problémami.  

 

Cenu chleba a pečiva diktoval štát  

V predrevolučnom období udržiaval štát pomerne nízke ceny potravín prostredníctvom ich dotovania cez mínusové dane. 

„Podľa historických údajov len slovenská mlynsko-pekárska výroba každoročne čerpala zo štátnej pokladnice okolo jednej 

miliardy Kčs. Tento umelo udržiavaný stav však spôsoboval to, že podniky len veľmi ťažko investovali, modernizovali či 

zvyšovali mzdy. To všetko zaťažovalo štátny rozpočet a preto boli pekárne tlačené do lepšieho využívania výrobných 

kapacít,“ hovorí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Dnešok je 

Medzinárodným dňom chleba. Zväz pekárov, ktorí zastupuje drvivú väčšinu spoločností z tohto sektora na našom trhu, sa 

rozhodol ho pripomenúť práve prostredníctvom histórie sektora.  

 

Slováci ako prví začali testovať mrazenie pečiva  

„Čerstvosť výrobkov v tom období nebola prvoradá, tou bola skôr kvantita a všeobecná dostupnosť. Stav pekární bol v tých 

obdobiach žalostný a toto zlé nastavenie, spojené s príliš nízkymi cenami pekárskych výrobkov, pretrváva dodnes. A to aj 

napriek tomu, že sme mali ako krajina dobre našliapnuté byť vzorom pre Európu,“ pripomína Tatiana Lopúchová, 

predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

V polovici 50-tych rokov minulého storočia sa slovenské pekárenstvo preslávilo najmodernejšou pekárňou s chlebostrojom v 

Európe. Fungovala v Bratislave, mala tri výrobné linky s kapacitou 2.400 kilogramov chleba za hodinu, no obsluhovali ju len 

piati ľudia. Túto pekáreň chodili pravidelne obdivovať pekárenské i vládne špičky z celého sveta. „Smutným faktom je, že 

úroveň technologického vybavenia pekární od toho momentu vo väčšej miere nenapredovala,“ spomína Tatiana Lopúchová. 

Slovenské pekárenstvo však premrhalo aj ďalší moment.  

Prudkým rozmachom predajní potravín vo väčších mestách začali pekárne už v 60-tych rokoch robiť pokusy so zmrazovaním 

pečiva, aby dokázali zásobiť predajne kedykoľvek bude treba. Pokusy boli úspešné, no nedotiahli sa do konca. Jedným z 

dôvodov boli práve vyššie náklady, ktoré by súviseli s výrobou a mrazením. Pekárenské výrobky mali štátom dotované ceny 

a rozšírenie mrazenia by výrazne zvýšilo požiadavky na dotácie. V tomto smere Slovensko predbehli exportne orientované 

krajiny Európy, ktoré si časom vybudovali technológie na zmrazovanie pečiva a začali ho k nám dovážať. Paradoxne, práve 

tieto krajiny v minulosti výrobu nedotovali, no dotujú ju dnes. Na Slovensku dotácie revolúciou skončili.  

 

Ceny dnes nediktuje štát, ale reťazce  

Negatívnym dedičstvom z minulosti je trend dojmu lacných základných potravín a pretrváva na Slovensku dodnes. Po 

revolúcii vzniklo na Slovensku veľa pekární rôznej veľkosti, niektoré prešli privatizáciou. Úvodné obdobie od revolúcie sa dá 

považovať za úspešné pre viaceré pekárenské firmy, otvorenie trhu a vstup Slovenska do Európskej únie opäť začal smer 

otáčať opačným smerom.  

„Dnes však nediktuje ceny štát, ale najmä zahraničné obchodné reťazce, ktoré si vybudovali silné a dominantné postavenie 

na trhu. Zlým rozhodnutím zo strany pekárenských firiem bolo, že dlhé roky boli v snahe zachrániť si odbyt ochotné 

akceptovať predaj za enormne nízke ceny, ktoré nedosahovali ani výrobné náklady,“ uzatvorila Tatiana Lopúchová zo 

Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov s tým, že pekári budú bojovať za to, aby sa podmienky na trhu 

zmenili a zrovnoprávnili. „Slovenskí pekári si v súčasnosti uvedomujú svoje neľahké postavenie a aj preto spájajú svoje sily v 

boji proti nekalým obchodným praktikám, či v spoločnej propagácii pekárskeho remesla. A aj to je spoločným znakom 

súčasných pekárov s tými predrevolučnými pekármi – väčšia súdržnosť a spolupatričnosť.“  

Zdroj: Agentúra Nextina  
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Jakub MITTER, moderátor  

7 hodín v prípade chleba a necelé 2 hodiny pri rožkoch. Toľko trvá, kým sa základné druhy pečiva dostanú z pekárne až na 

pulty predajní. Aj napriek pandémii a problémom, ktoré do spoločnosti priniesla, sa výroba pečiva u nás nijako nezastavila, 

práve naopak. Pekári na svoje remeslo a produkty, ktoré prinášajú, upozorňujú aj dnešným Medzinárodným dňom chleba. 

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Pekárstvo patrilo k rozvinutým odvetviam u nás aj za bývalého režimu. Niektoré pekárenské stroje k nám podľa Tatiany 

Lopúchovej zo Zväzu pekárov chodili obdivovať aj zo zahraničia. 

 

Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  

Boli to 3 veľké linky, ktoré vlastne dokázali chrliť veľké množstvo chleba za deň pri minimálnej obsluhe, musím zase s 

poľutovaním konštatovať vlastne, že tie technológie zostali aj podnes deň, skok dopredu v týchto technológiách môžno 

nenastal. 

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

V súčasnosti na Slovensku vzniká čoraz viac drobných pekární. Záujem o pečivo pretrváva aj u verejnosti, avšak menia sa 

preferencie. Potvrdil aj manažér predaja Pekární v Nových Zámkoch Jozef Vašek. 

 

Jozef VAŠEK, manažér predaja Pekární v Nových Zámkoch  

Ľudia začali preferovať nižšie gramáže chlebov, ktoré dokážu skonzumovať za 1, za 2 dni, začali preferovať chleby, ktoré 

majú pridanú hodnotu napr. tým, že sú tam semienka, tým, že sú celozrnné, prípadne sú z kvásku pripravované, čiže bez 

droždia. 

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Spotreba chleba za 30 rokov klesla asi na polovicu. Naopak rastie záujem o špeciálne či dopekané pečivo. Podľa odborníka 

na pekárstvo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Jána Marečka, by sme však chlieb zo stravy vylúčiť nemali. 

 

Ján MAREČEK, odborník na pekárstvo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  

Je tam naozaj veľmi minimálne množstvo tuku, sú tam vitamíny, najmä vitamíny skupiny B a minerálne látky. Nevýhodou je, 

že sa akosi stratila úcta ku každodennému chlebu, že ten chlieb je základná potravina. Toto by sa malo viesť už v 

domácnostiach. 

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Spolu so záujmom o chlieb klesá aj záujem o pekárstve ako remeslo. Pekárne bojujú s nedostatkom zamestnancov. 

Podpisujú sa na tom aj nízke platy, s ktorými súvisia zvyšujúce sa náklady na výrobu, ktoré pekári nedokážu premietnuť do 

cien na pultoch. Jana Obrancová, RTVS. 

 

 
  

Pekárne doplácajú na nastavenie cien z čias socializmu 
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GRP: 1,78  

Mnohé pekárne preto trpia existenčnými problémami. 

 

 

BRATISLAVA. Súčasný stav pekárenského sektora na Slovensku je výrazne ovplyvnený jeho nastavením ešte z obdobia 

socializmu. 

 

Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa chleba. 
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Existenčné problémy mnohých pekárni 

Aj napriek tomu, že malo Slovensko v polovici 20. storočia potenciál stať sa unikátnou krajinou vo výrobe pekárenských 

výrobkov, dokonca ho obdivovali v zahraničí, všetko sa zmenilo, uvádza zväz. 

 

Cenu pečiva začal určovať štát, ktorého cieľ bol jasný, a to udržať ceny na čo najnižšej úrovni. 

 

Situácia je podľa zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov v súčasnosti veľmi podobná. Ceny už síce nediktuje štát, ale 

enormne lacné zostali. Mnohé pekárne preto trpia existenčnými problémami. 

Cenový diktát zahraničných reťazcov 

Negatívnym dedičstvom z minulosti je podľa Tatiany Lopúchovej, predsedníčky Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 

cestovinárov trend dojmu lacných základných potravín, ktorý pretrváva na Slovensku dodnes. 

 

"Dnes však nediktuje ceny štát, ale najmä zahraničné obchodné reťazce, ktoré si vybudovali silné a dominantné postavenie 

na trhu. Zlým rozhodnutím zo strany pekárenských firiem bolo, že dlhé roky boli v snahe zachrániť si odbyt ochotné 

akceptovať predaj za enormne nízke ceny, ktoré nedosahovali ani výrobné náklady," uviedla. 

 

Medzinárodný deň chleba vyhlásila Medzinárodná únia pekární U.I.B. s cieľom pozdvihnúť povedomie verejnosti o 

výživových a zdraviu prospešných stránkach tejto základnej potraviny, zároveň upozorniť na celý proces výroby, od zasiatia 

obilia cez prácu pekára až po nákup samotného chleba. Pekári na celom svete ho oslavujú od roku 2002. 

 

https://ekonomika.sme.sk/c/22512316/pekarne-doplacaju-na-nastavenie-cien-z-cias-socializmu.html 

https://ekonomika.sme.sk/c/22512316/pekarne-doplacaju-na-nastavenie-cien-z-cias-socializmu.html
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SZPCC: Osud pekární na Slovensku predurčila doba socializmu 
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Bratislava, 16. októbra (TASR) - Súčasný stav pekárenského sektora na Slovensku je výrazne ovplyvnený jeho nastavením 

ešte z obdobia socializmu. 

 

Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa 

chleba.  

Aj napriek tomu, že malo Slovensko v polovici 20. storočia potenciál stať sa unikátnou krajinou vo výrobe pekárenských 

výrobkov, dokonca ho obdivovali v zahraničí, všetko sa zmenilo, uvádza zväz. Cenu pečiva začal určovať štát, ktorého cieľ 

bol jasný, a to udržať ceny na čo najnižšej úrovni. Situácia je podľa SZPCC v súčasnosti veľmi podobná. Ceny už síce 

nediktuje štát, ale enormne lacné zostali. Mnohé pekárne preto trpia existenčnými problémami.  

Negatívnym dedičstvom z minulosti je podľa Tatiany Lopúchovej, predsedníčky SZPCC trend dojmu lacných základných 

potravín, ktorý pretrváva na Slovensku dodnes. "Dnes však nediktuje ceny štát, ale najmä zahraničné obchodné reťazce, 

ktoré si vybudovali silné a dominantné postavenie na trhu. Zlým rozhodnutím zo strany pekárenských firiem bolo, že dlhé 

roky boli v snahe zachrániť si odbyt ochotné akceptovať predaj za enormne nízke ceny, ktoré nedosahovali ani výrobné 

náklady," uviedla.  

Medzinárodný deň chleba vyhlásila Medzinárodná únia pekární U.I.B. s cieľom pozdvihnúť povedomie verejnosti o 

výživových a zdraviu prospešných stránkach tejto základnej potraviny, zároveň upozorniť na celý proces výroby, od zasiatia 

obilia cez prácu pekára až po nákup samotného chleba. Pekári na celom svete ho oslavujú od roku 2002.  

jal liv  

Zdroj: TASR  

 

 

 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/szpcc-osud-pekarni-na-slovensku-predurcila-doba-socializmu-134627 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/szpcc-osud-pekarni-na-slovensku-predurcila-doba-socializmu-134627
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SZPCC: Osud pekární na Slovensku predurčila doba socializmu 
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Aj napriek tomu, že malo Slovensko v polovici 20. storočia potenciál stať sa unikátnou krajinou vo výrobe pekárenských 

výrobkov, dokonca ho obdivovali v zahraničí, všetko sa zmenilo. 

 

Bratislava, 16. októbra (TASR) – Súčasný stav pekárenského sektora na Slovensku je výrazne ovplyvnený jeho nastavením 

ešte z obdobia socializmu. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) pri príležitosti dnešného 

Medzinárodného dňa chleba.  

Aj napriek tomu, že malo Slovensko v polovici 20. storočia potenciál stať sa unikátnou krajinou vo výrobe pekárenských 

výrobkov, dokonca ho obdivovali v zahraničí, všetko sa zmenilo, uvádza zväz. Cenu pečiva začal určovať štát, ktorého cieľ 

bol jasný, a to udržať ceny na čo najnižšej úrovni. Situácia je podľa SZPCC v súčasnosti veľmi podobná. Ceny už síce 

nediktuje štát, ale enormne lacné zostali. Mnohé pekárne preto trpia existenčnými problémami.  

Negatívnym dedičstvom z minulosti je podľa Tatiany Lopúchovej, predsedníčky SZPCC trend dojmu lacných základných 

potravín, ktorý pretrváva na Slovensku dodnes. "Dnes však nediktuje ceny štát, ale najmä zahraničné obchodné reťazce, 

ktoré si vybudovali silné a dominantné postavenie na trhu. Zlým rozhodnutím zo strany pekárenských firiem bolo, že dlhé 

roky boli v snahe zachrániť si odbyt ochotné akceptovať predaj za enormne nízke ceny, ktoré nedosahovali ani výrobné 

náklady," uviedla.  

Medzinárodný deň chleba vyhlásila Medzinárodná únia pekární U.I.B. s cieľom pozdvihnúť povedomie verejnosti o 

výživových a zdraviu prospešných stránkach tejto základnej potraviny, zároveň upozorniť na celý proces výroby, od zasiatia 

obilia cez prácu pekára až po nákup samotného chleba. Pekári na celom svete ho oslavujú od roku 2002.  

 

 

 

https://www.teraz.sk/ekonomika/szpcc-osud-pekarni-na-slovensku-predu/500862-clanok.html 

https://www.teraz.sk/ekonomika/szpcc-osud-pekarni-na-slovensku-predu/500862-clanok.html
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Dnes je Medzinárodný deň chleba 
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Súčasný stav pekárenského sektora na Slovensku je výrazne ovplyvnený jeho nastavením ešte z obdobia socializmu. 

Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa 

chleba. 

 

BRATISLAVA. Aj napriek tomu, že malo Slovensko v polovici 20. storočia potenciál stať sa unikátnou krajinou vo výrobe 

pekárenských výrobkov, dokonca ho obdivovali v zahraničí, všetko sa zmenilo, uvádza zväz. Cenu pečiva začal určovať štát, 

ktorého cieľ bol jasný, a to udržať ceny na čo najnižšej úrovni. Situácia je podľa SZPCC v súčasnosti veľmi podobná. Ceny 

už síce nediktuje štát, ale enormne lacné zostali. Mnohé pekárne preto trpia existenčnými problémami.  

Negatívnym dedičstvom z minulosti je podľa Tatiany Lopúchovej, predsedníčky SZPCC trend dojmu lacných základných 

potravín, ktorý pretrváva na Slovensku dodnes. „Dnes však nediktuje ceny štát, ale najmä zahraničné obchodné reťazce, 

ktoré si vybudovali silné a dominantné postavenie na trhu. Zlým rozhodnutím zo strany pekárenských firiem bolo, že dlhé 

roky boli v snahe zachrániť si odbyt ochotné akceptovať predaj za enormne nízke ceny, ktoré nedosahovali ani výrobné 

náklady,“ uviedla.  

Medzinárodný deň chleba vyhlásila Medzinárodná únia pekární U.I.B. s cieľom pozdvihnúť povedomie verejnosti o 

výživových a zdraviu prospešných stránkach tejto základnej potraviny, zároveň upozorniť na celý proces výroby, od zasiatia 

obilia cez prácu pekára až po nákup samotného chleba. Pekári na celom svete ho oslavujú od roku 2002.  

/tasr/  

 

 

 

https://www.rno.sk/dnes-je-medzinarodny-den-chleba/ 

https://www.rno.sk/dnes-je-medzinarodny-den-chleba/
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Svetový deň potravy 
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Soňa JURIKOVÁ, moderátorka  

Dnes je Svetový deň potravy. Zatiaľ čo na svete hladuje viac ako 690 000 000 ľudí, priemerný Slovák vyhodí ročne až 100 kg 

jedla. Na nákup potravín míňame mesačne približne pätinu výplaty. Hoci u nás potraviny nakúpime lacnejšie ako v mnohých 

krajinách Európskej únie, v Česku, Poľsku či Maďarsku sú ceny za jedlo nižšie ako na Slovensku. 

 

Soňa OTAJOVIČOVÁ, redaktorka  

Slováci najčastejšie vyhadzujú chlieb, pečivo, ovocie a zeleninu, mliečne výrobky, zvyšky uvareného jedla či nerozbalené 

potraviny. Až 80 % regiónov zvyšky skládkuje, no takto vytvárame nekontrolovateľnú envirozáťaž. Analytička Eva Sadovská 

upozorňuje, že zvyšky jedla uvoľňujú do ovzdušia skleníkové plyny. Zhnité potraviny sú tiež zodpovedné za veľké percento 

znečistenia pôdy a vody. 

 

Eva SADOVSKÁ, analytička Wood and Company  

Plytvanie potravinami je zároveň veľkou záťažou aj pre naše peňaženky. Odhadujeme, že priemerný Slovák alebo Slovenka 

vyhodí ročne do svojej smetnej nádoby zvyšky jedál alebo potravy po dátume spotreby v hodnote 100-150 eur. 

 

Soňa OTAJOVIČOVÁ, redaktorka  

Mnohí z nás nevedia, aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti. Potraviny po dátume 

minimálnej trvanlivosti sú väčšinou ešte jedlé a neškodné. Tie po dátume spotreby však už musíme vyhodiť. Zuzana 

Madajová z občianskeho združenia Free Food radí nakupovať s vopred pripraveným zoznamom, variť iba toľko jedla, koľko 

sa zje a zvyšky zmraziť, alebo zavárať. Kuchynskému odpadu sa úplne nevyhneme, no aj ten sa dá využiť. 

 

Zuzana MADAJOVÁ, OZ Free Food  

Bioodpad môžeme využiť v záhradke, alebo pohnojiť ním izbové rastlinky. Dneska sú tie možnosti už naozaj dobré. Aj keď 

bývame v paneláku, existujú vermikompostéry alebo veľmi dobrým spôsobom, ako kompostovať, je komunitné 

kompostovanie. 

 

Soňa OTAJOVIČOVÁ, redaktorka  

Bioodpad Slováci zatiaľ triedia iba dobrovoľne a nie vo všetkých mestách či obciach sú príslušné nádoby. Štátny tajomník 

envirorezortu Michal Kiča potvrdil, že samosprávy sa musia na triedenie bioodpadu pripraviť do 30. júna 2021. 

 

Michal KIČA, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR  

Uvedená vyhláška neznamená odklad povinnosti triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, vytvára však 

časový predpoklad pre prispôsobenie si už teraz existujúcich systémov jednotlivých miest a obcí. 

 

Soňa OTAJOVIČOVÁ, redaktorka  

V súčasnosti sa najčastejšie využívajú dva spôsoby triedenia kuchynského odpadu. V obciach sa väčšinou zbiera do vedier 

alebo kompostovateľných vreciek. V mestách priamo do hnedých nádob na bioodpad. Soňa Otajovičová, RTVS. 

 

 
  

Ceny pečiva na Slovensku určujú obchodné reťazce 
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BRATISLAVA  

 

Ceny pečiva nám diktujú zahraničné obchodné reťazce, uviedol pri príležitosti medzinárodného dňa chleba Slovenský zväz 

pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

„Zlým rozhodnutím zo strany pekárskych firiem bolo, že dlhé roky boli v snahe zachrániť si odbyt ochotou akceptovať predaj 

za enormne nízke ceny, ktoré nedosahovali ani výrobné náklady,“ povedala predsedkyňa zväzu Tatiana Lopúchová.  
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Zdražie chlieb a rožky? Pekárov dusia príplatky 
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Bratislava Drahšie pečivo, obmedzená prevádzka a ďalší ľudia bez práce? Pekári tvrdia, že nemajú na výber. Ich biznis od 

začiatku budúceho roka opäť zasiahne skokové zvýšenie minimálnej mzdy.  

Štátom garantovaný najnižší zárobok má od budúceho roka stúpnuť zo súčasných 580 eur na 623 eur mesačne. Hovorí o 

tom návrh z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Na budúci týždeň má o nej rozhodovať parlament v druhom 

čítaní. Meniť sa však majú aj príplatky za prácu v noci, sobotu či nedeľu. Tie sa síce odpoja od minimálnej mzdy, no 

medziročne pôjdu i tak hore.  

„Pri tejto sume minimálnej mzdy avizuje desať percent pekárov podľa nášho prieskumu pravdepodobné prepúšťanie od 

začiatku nového roka,“ povedala denníku Pravda predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 

Tatiana Lopúchová. Najviac sa to dotkne veľkých priemyselných pekární. Keďže zamestnávajú stovky ľudí, zvýšené 

mzdové náklady pocítia výraznejšie.  

Celková cena práce stúpne pekárňam od januára medziročne o 7,4 percenta na jedného človeka. Podľa Lopúchovej však 

situáciu zhoršila aj pandémia. Pomoc od štátu totiž pekárov obišla, dodala.  

Vyššie náklady sa niekde premietnuť musia, logicky sa tak dá čakať, že pečivo zdražie. Až také jednoduché to však nebude. 

„Chlieb a pečivo budú asi drahšie. Rast ceny však môžu utlmiť hlavne obchodníci znížením marže na naše výrobky,“ 

vysvetľuje konateľ liptovských pekární Včela – Lippek Slavomír Moravčík. Cenové hladiny si totiž väčšinou diktujú veľké 

obchodné reťazce, ktoré majú na trhu dominantné postavenie.  

Obchodníci si chcú získať zákazníkov najmä nízkou cenou čerstvých rožkov. Čím nižšia je ich pultová cena, tým viac tlačia 

na odbytové ceny. Nezriedka sú na takej úrovni, že nepokryjú ani náklady na výrobu. Pravidelné vyjednávanie o cenách z 

reťazcami čaká pekárov aj počas tejto jesene. Rozhodujúce teda bude, či budú obchodníci ochotní akceptovať vyššie 

odbytové ceny.  

 

Aké budú ceny?  

 

Zväz obchodu má s pekármi podpísanú dohodu o poctivom obchode. V nej sa obchodníci okrem iného zaväzujú vychádzať 

v ústrety oprávneným nárokom pekárov. „Očakávame, čo navrhnú pekári, a podľa toho budeme rokovať o podmienkach 

vrátane cien,“ tvrdí prezident zväzu Martin Katriak. Dodáva, že ak pekári preukážu dôvod na úpravu cien, obchodníci sa budú 

riadiť dohodou.  

Keďže už dnes tvoria mzdové náklady zhruba 45 percent všetkých ich výdavkov, pomohlo by im aj párcentové zvýšenie cien. 

Aj keby sa nakoniec pultová cena pečiva zvýšila, nemusí to znamenať nižší odbyt. Potvrdzuje to napríklad prieskum 

Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten zistil, že dovozové „rozpekané“ pečivo je v prepočte na jeden 

kilogram dokonca drahšie.  

Niektoré priemyselné pekárne ako napríklad Včela majú aj výhodu polohy a nemusia sa spoliehať len na obchody. Včela 

denne vyprodukuje približne 200–tisíc rožkov a 15–tisíc kusov chleba. Keďže leží v turistickej oblasti, chlieb a iné pečivo 
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dováža aj do vzdialenejších hotelov či penziónov v Nízkych a vo Vysokých Tatrách. Výnimočný nie je ani odber z okolitých 

reštaurácií alebo nemocníc. Pekárne mimo turistických oblastí takéto zadné dvierka nemajú.  

 

Pevne stanovené príplatky  

 

Krajniak vyšiel zamestnávateľom v ústrety. Príplatky za prácu počas sviatkov, víkendov alebo za nočnú sa už nebudú počítať 

percentom z hodinovej minimálnej mzdy. Po novom bude ich výška vždy pevne uvedená v zákone. Napríklad za pravidelnú 

šichtu v sobotu bude príplatok 1,61 eura za hodinu, v nedeľu 3,58 eura a za nočnú prácu v rizikovom zamestnaní 1,79 eura. 

Tento „zlepšovák“ má zmierniť prudký rast mzdových nákladov vo firmách, kde je veľká časť pracovného fondu viazaná 

práve na príplatky.  

Okrem toho sa zmení aj rast stupňov náročnosti práce. Slovenská legislatíva ich pozná šesť. Od januára už nebudú rásť 

násobkom základnej minimálnej mzdy, ale o jej medziročnú zmenu. V budúcom roku sa tak stupne zvýšia o 43 eur.  

„Mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce sme 

nastavili tak, aby sa mohli tieto výšky každý rokmeniť oznámením ministerstva práce,“ povedal na margo zmien Krajniak. 

Podľa pekárov však ide len o kozmetické úpravy, ktoré im nepomôžu.  

Odvetvie trápia zvyšujúce sa náklady už dlhodobo. Takmer 80 percent pracovného času v pekárenstve totiž spadá pod 

príplatky za prácu. Pečivo treba vyrábať nielen v noci, ale aj počas sviatkov či víkendov. Keď sa prekrýva víkend, nočná 

zmena a sviatok, pekáreň musí ľuďom zaplatiť všetky príplatky k základnej mzde naraz.  

 

Pomôže kompromis?  

 

Niektoré prevádzky už vyššie náklady položili na kolená. Obmedzujú napríklad prácu v noci alebo cez víkendy. Dopeká sa 

napríklad mrazené cesto. Kvalita tak ide dole. Mrazené polotovary totiž obsahujú množstvo konzervačných látok. Okrem toho 

museli zatvárať aj obchody či večierky, kde predávali svoje vlastné výrobky.  

Na čoraz drahšiu prácu nestíhajú pekári reagovať zvyšovaním cien. Nevyrieši to ani Krajniakov kompromis. Napriek zmenám 

bude systém výpočtu príplatkov rovnaký ako teraz. Určovanie sumy bude vychádzať zo základnej hodinovej minimálnej 

mzdy. Rozdiel je len v tom, že budú príplatky pri všetkých šiestich stupňoch náročnosti práce totožné.  

Dnes sa prepočítavajú percentom pri každom stupni zvlášť. „Toto formálne odviazanie sociálnych príplatkov od minimálnej 

mzdy sa týka prevažne zamestnancov v druhom a treťom stupni náročnosti práce,“ vysvetľuje Lopúchová. Pre prvý stupeň 

minimálnej mzdy sa nič nemení. V pekárenskom biznise ale pracuje takmer 70 percent zamestnancov práve v ňom. Až na 

druhom stupni sú predavačky. Prevádzkovatelia už roky apelujú na štát, aby aspoň znížil odvodové zaťaženie vo firmách, 

kde je viac ako polovica pracovného času viazaná na príplatky. Denník Pravda sa preto obrátil aj na rezort práce s otázkou, 

či sa takou zmenou zaoberá. Ten však na otázky do uzávierky neodpovedal.  

 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Aká bude minimálna mzda a príplatky za prácu 

 

Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o minimálnej mzde. Tá určuje pevnú sumu, o ktorú najnižšie platy 

porastú na budúci rok. Od minimálnej mzdy sa majú odpojiť aj príplatky za prácu v noci, sobotu či nedeľu.  

 

Zmena výpočtu minimálnej mzdy ! Automat na výpočet minimálnej mzdy sa zmení zo 60 % na 57 % priemernej mesačnej 

mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. ! Ministerstvo vychádza z podielu medzi priemernou mesačnou mzdou za rok 2018 

– teda 1 013 eur, a mesačnou minimálnou mzdou 580 eur. ! Nárast minimálnych mzdových nárokov od roku 2021 bude 

nadviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Suma bude rásť o rozdiel medzi kalendárnymi rokmi. 

Základom bude tohtoročná výška minimálnej mzdy 580 eur. V roku 2021 sa k nej pripočíta 43 eur.  

 

Zmena v príplatkoch ! Príplatok za prácu v sobotu sa tento rok počíta ako 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Za 

osem hodín tak dostane robotník navyše 12 eur. Od januára by mal byť príplatok stanovený na 1,61 eura za hodinu. Za 

pravidelne odpracovanú sobotu tak zamestnanec dostane 12,88 eura. ! Za každú hodinu odrobenú v nedeľu dostáva teraz 

pracovník 90 % hodinovej sadzby minimálnej mzdy. Teda osem hodín práce znamená 24 eur navyše. Od budúceho roka by 

to mala byť pevná suma 3,22 eura za odpracovanú hodinu. Osem hodín tak vyjde na 25,76 eura. ! Riziková práca v noci má 

teraz príplatok vo výške 50 % hodinovej sadzby minimálnej mzdy – teda 13,34 eura navyše. Po novom to má byť 1,79 eura 

za hodinu. Osemhodinová služba v rizikovom povolaní vyjde na 14,32 eura. ZDROJ: MPSVAR, EUROSTAT 
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Jana KOŠÍKOVÁ, moderátorka  

7 hodín v prípade chleba a necelé 2 hodiny pri rožkoch. Toľko trvá, kým sa pečivo dostane z pekárne až na pulty predajní. 

Napriek rôznym obmedzeniam v čase pandémie sa výroba pečiva na Slovensku nezastavila. Práve naopak, pekári na svoje 

remeslo a produkty, ktoré prinášajú, upozorňujú aj dnešným Medzinárodným dňom chleba.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Pekárstvo patrilo k rozvinutým odvetviam u nás aj za bývalého režimu. Niektoré pekárenské stroje k nám chodili obdivovať aj 

zo zahraničia.  

 

Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov  

Boli to tri veľké linky, ktoré vlastne dokázali chrliť veľké množstvo chleba za deň a pri minimálnej obsluhe. Musím zase s 

poľutovaním konštatovať vlastne, že tie technológie zostali aj podnes deň, čiže ten skok dopredu v týchto technológiách 

možno nenastal.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

V súčasnosti na Slovensku vzniká čoraz viac najmä drobných pekární. Záujem o pečivo pretrváva aj u verejnosti, avšak 

menia sa preferencie.  

 

Jozef VAŠEK, manažér predaja v pekárni v Nových Zámkoch  

Ľudia začali preferovať nižšie gramáže chlebov, ktoré dokážu skonzumovať za 1, za 2 dni. Začali preferovať chleby, ktoré 

majú pridanú hodnotu, napr. tým, že sú tam pridané nejaké semienka, tým, že sú z celozrnných múk pripravované.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Spotreba chleba za 30 rokov klesla asi na polovicu. V súčasnosti rastie záujem o špeciálne či dopekané pečivo. Podľa 

odborníkov by sme však chlieb zo stravy vylúčiť nemali.  

 

Ján MAREČEK, odborník na pekárstvo, Sl. poľnohospodárska univerzita  

Je tam naozaj veľmi minimálne množstvo tuku a čo je ešte pozitívne, sú tam vitamíny, najmä vitamíny skupiny B a minerálne 

látky. V posledných rokoch sa akosi stratila úcta, že ten chlieb je taká základná potravina, toto by sa malo viesť už v 

domácnostiach.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Spolu s menším záujmom o chlieb klesá aj záujem o pekárstvo ako remeslo. Podpisujú sa pod to aj nízke platy a zároveň 

zvyšujúce sa náklady na výrobu, ktoré pekári nedokážu premietnuť do cien na pultoch. Jana Obrancová, RTVS. 
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Viliam STANKAY, moderátor  

Sedem hodín v prípade chleba a necelé dve hodiny pri rožkoch. Toľko trvá, kým sa základné druhy pečiva dostanú z pekárne 

až na pulty predajní. Napriek rôznym obmedzeniam v čase pandémie sa výroba pečiva na Slovensku nezastavila, práve 

naopak. Pekári na svoje remeslo a produkty, ktoré prinášajú, upozorňujú aj dnešným Medzinárodným dňom chleba.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Pekárstvo patrilo k rozvinutým odvetviam u nás aj za bývalého režimu. Niektoré pekárenské stroje k nám chodili obdivovať aj 

zo zahraničia.  

 

Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  

Boli to tri veľké linky, ktoré vlastne dokázali chrliť veľké množstvo chleba za deň a pri minimálnej obsluhe. Musím zase s 

poľutovaním konštatovať, že vlastne tie technológie zostali aj dodnes. Čiže ten skok dopredu v týchto technológiách možno 

nenastal.  
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Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

V súčasnosti na Slovensku vzniká čoraz viac najmä drobných pekární. Záujem o pečivo pretrváva aj u verejnosti, avšak 

menia sa preferencie.  

 

Jozef VAŠEK, manažér predaja v pekárni v Nových Zámkoch  

Ľudia začali preferovať nižšie gramáže chlebov, ktoré dokážu skonzumovať za jeden - za dva dni. Začali preferovať chleby, 

ktoré majú pridanú hodnotu, napr. tým, že sú tam pridané nejaké semienka, tým, že sú z celozrnných múk pripravované.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Spotreba chleba za 30 rokov klesla asi na polovicu. V súčasnosti rastie záujem o špeciálne či dopekané pečivo. Podľa 

odborníkov by sme však chlieb zo stravy vylúčiť nemali.  

 

Ján MAREČEK, odborník na pekárstvo, Slovenská poľnohospod. univerzita  

Je tam naozaj veľmi minimálne množstvo tuku a čo je ešte pozitívne, sú tam vitamíny najmä vitamíny skupiny B a minerálne 

látky. V posledných rokoch sa akosi stratila úcta, že ten chlieb je taká základná potravina. Toto by sa malo viesť už v 

domácnostiach.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Spolu s menším záujmom o chlieb klesá aj záujem o pekárstvo ako remeslo. Podpisujú sa pod to aj nízke platy a zároveň 

zvyšujúce sa náklady na výrobu, ktoré pekári nedokážu premietnuť do cien na pultoch. Jana Obrancová, RTVS. 

 

 
  

Pekárov dusia príplatky za prácu. Zdražie chlieb a rožky? 

18.10.2020      pravda.sk ~ Miroslav Homola ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.10.2020 06:22 ~ Reálni 

užívatelia: 40 434 ~ Dosah: 31 785 227 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 404,35 € ~ GRP: 0,88  

Drahšie pečivo, obmedzená prevádzka a ďalší ľudia bez práce? Pekári tvrdia, že nemajú na výber. Ich biznis od začiatku 

budúceho roka opäť zasiahne skokové zvýšenie minimálnej mzdy. 

 

Štátom garantovaný najnižší zárobok má od budúceho roka stúpnuť zo súčasných 580 eur na 623 eur mesačne. Hovorí o 

tom návrh z dielne ministra práce Milana Krajniaka zo Sme rodina. Na budúci týždeň má o nej rozhodovať parlament v 

druhom čítaní. Meniť sa však majú aj príplatky za prácu v noci, sobotu či nedeľu. Tie sa síce odpoja od minimálnej mzdy, no 

medziročne pôjdu i tak hore.  

„Pri tejto sume minimálnej mzdy avizuje desať percent pekárov podľa nášho prieskumu pravdepodobné prepúšťanie od 

začiatku nového roka,“ povedala denníku Pravda predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 

Tatiana Lopúchová. Najviac sa to dotkne veľkých priemyselných pekární. Keďže zamestnávajú stovky ľudí, zvýšené 

mzdové náklady s rastom minimálnej mzdy a príplatkov tak pocítia výraznejšie.  

Celková cena práce stúpne pekárňam od januára medziročne o 7,4 percenta na jedného človeka. Podľa Lopúchovej však 

situáciu zhoršila aj pandémia. Pomoc od štátu totiž pekárov obišla, dodala. Vyššie náklady sa niekde premietnuť musia, 

logicky sa tak dá čakať, že pečivo zdražie. Až také jednoduché to však nebude. „Chlieb a pečivo budú asi drahšie. Rast 

ceny však môžu utlmiť hlavne obchodníci znížením marže na naše výrobky,“ vysvetľuje konateľ liptovských pekární Včela – 

Lippek Slavomír Moravčík.  

Cenové hladiny si totiž väčšinou diktujú veľké obchodné reťazce, ktoré majú na trhu dominantné postavenie. Obchodníci si v 

rámci konkurenčného boja chcú získať zákazníkov najmä nízkou cenou čerstvých rožkov. Čím nižšia je ich pultová cena, 

tým viac tlačia na odbytové ceny. Nezriedka sú na takej úrovni, že nepokryjú ani náklady na výrobu. Pravidelné vyjednávanie 

o cenách z reťazcami čaká pekárov aj počas tejto jesene. Rozhodujúce teda pre nich bude, či budú obchodníci ochotní 

akceptovať vyššie odbytové ceny.  

 

Aké budú ceny?  

Zväz obchodu má s pekármi podpísanú dohodu o poctivom obchode. V nej sa obchodníci okrem iného zaväzujú vychádzať 

v ústrety oprávneným nárokom pekárov. „Očakávame, čo navrhnú pekári, a podľa toho budeme rokovať o podmienkach 

vrátane cien,“ tvrdí prezident zväzu Martin Katriak. Dodáva, že ak pekári preukážu dôvod na úpravu cien, obchodníci sa budú 

riadiť dohodou. Keďže už dnes tvoria mzdové náklady zhruba 45 percent všetkých ich výdavkov, pomohlo by im aj 

párcentové zvýšenie odbytových cien.  

Aj keby sa nakoniec pultová cena pečiva od domácich výrobcov zvýšila, nemusí to automaticky znamenať nižší odbyt. 

Potvrdzuje to napríklad prieskum Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten zistil, že dovozové 
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„rozpekané“ pečivo je v prepočte na jeden kilogram dokonca drahšie. Niektoré priemyselné pekárne ako napríklad Včela 

majú aj výhodu polohy a nemusia sa spoliehať len na obchody.  

Včela denne vyprodukuje približne 200-tisíc rožkov a 15-tisíc kusov chleba. Keďže leží v turistickej oblasti, chlieb a iné pečivo 

dováža aj do vzdialenejších hotelov či penziónov v Nízkych a vo Vysokých Tatrách. Výnimočný nie je ani odber z okolitých 

reštaurácií alebo nemocníc. Pekárne mimo turistických oblastí takéto zadné dvierka nemajú.  

 

Pevne stanovené príplatky  

Krajniak vyšiel zamestnávateľom v ústrety. Príplatky za prácu počas sviatkov, víkendov alebo za nočnú sa už nebudú počítať 

percentom z hodinovej minimálnej mzdy. Po novom bude ich výška vždy pevne uvedená v zákone. Napríklad za pravidelnú 

šichtu v sobotu bude príplatok 1,61 eura za hodinu, v nedeľu 3,58 eura a za nočnú prácu v rizikovom zamestnaní 1,79 eura. 

Tento „zlepšovák“ má zmierniť prudký rast mzdových nákladov vo firmách, kde je veľká časť pracovného fondu viazaná 

práve na príplatky.  

Okrem toho sa zmení aj rast stupňov náročnosti práce. Slovenská legislatíva ich pozná šesť. Od januára už nebudú rásť 

násobkom základnej minimálnej mzdy, ale o jej medziročnú zmenu. V budúcom roku sa tak jednotlivé stupne zvýšia o 43 eur. 

„Mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce sme 

nastavili tak, aby sa mohli tieto výšky každý rok meniť oznámením ministerstva práce,“ povedal na margo zmien Krajniak. 

Podľa pekárov však ide len o kozmetické úpravy, ktoré im nepomôžu.  

Odvetvie trápia zvyšujúce sa náklady už dlhodobo. Takmer 80 percent pracovného času v pekárenstve totiž spadá pod 

príplatky za prácu. Pečivo treba vyrábať nielen v noci, ale aj počas sviatkov či víkendov. Keď sa prekrýva víkend, nočná 

zmena a sviatok, pekáreň musí ľuďom zaplatiť všetky príplatky k základnej mzde naraz.  

 

Pomôže kompromis?  

Niektoré prevádzky už vyššie náklady položili na kolená. Obmedzujú napríklad prácu v noci alebo cez víkendy. Keďže 

nemôžu piecť výrobky v noci, hľadajú sa náhrady. Dopeká sa napríklad mrazené cesto. Kvalita tak ide chtiac-nechtiac dole. 

Mrazené polotovary totiž obsahujú množstvo konzervačných látok. Okrem toho museli zatvárať aj obchody či večierky, kde 

predávali svoje vlastné výrobky. Na čoraz drahšiu prácu nestíhajú pekári reagovať zvyšovaním odbytových cien.  

Nevyrieši to ani Krajniakov kompromis. Napriek zmenám bude systém výpočtu príplatkov v podstate rovnaký ako v 

súčasnosti. Určovanie pevnej sumy bude vychádzať zo základnej hodinovej minimálnej mzdy. Rozdiel je len v tom, že po 

novom budú príplatky pri všetkých šiestich stupňoch náročnosti práce totožné. Dnes sa prepočítavajú percentom pri každom 

stupni zvlášť. „Toto formálne odviazanie sociálnych príplatkov od minimálnej mzdy sa týka prevažne zamestnancov v druhom 

a treťom stupni náročnosti práce,“ vysvetľuje Lopúchová.  

Pre prvý stupeň minimálnej mzdy sa nič nemení. V pekárenskom biznise ale pracuje takmer 70 percent zamestnancov práve 

v prvom stupni náročnosti práce. Napríklad až na druhom stupni sú predavačky. Prevádzkovatelia už roky upozorňujú a 

apelujú na štát, aby aspoň znížil odvodové zaťaženie vo firmách, kde je viac ako polovica pracovného času viazaná na 

príplatky. Denník Pravda sa preto obrátil aj na rezort práce s otázkou, či sa takou zmenou zaoberá. Ten však na otázky do 

uzávierky neodpovedal.  

 

Pečivo končí v koši  

Ľudia na Slovensku pečivom plytvajú. Z prieskumu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra vyplýva, že až 

39 percent odpadu v rodinách a školách tvoria práve pekárenské výrobky. Za kľúčovú príčinu pekári považujú jeho nízku 

cenu. Práve preto nemajú podľa nich ľudia problém vyhodiť nespotrebované pečivo alebo jeho prebytok do koša. Ich 

tvrdenia potvrdzuje aj štúdia realizovaná v rámci programu Európskej únie. Tá zistila, že v rozvinutejších európskych 

krajinách sa plytvanie pečivom nachádza na posledných priečkach v objeme vyhodeného odpadu. Dôvodom má byť hlavne 

vyššia cena pekárenských výrobkov. V rámci štúdie sa tiež zistilo, že hlavným dôvodom plytvania pečivom je nesprávne 

skladovanie a nadmerné zásoby. (mhl)  

 

Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK.  

 

 

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/565952-pekarov-dusia-priplatky-za-pracu-zdrazie-chlieb-a-rozky/ 

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/565952-pekarov-dusia-priplatky-za-pracu-zdrazie-chlieb-a-rozky/
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7 hodín v prípade chleba a necelé 2 hodiny pri rožkoch 
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Jakub MITTER, moderátor  

7 hodín v prípade chleba a necelé 2 hodiny pri rožkoch, toľko trvá, kým sa základné druhy pečiva dostanú z pekárne až na 

pulty predajní. Aj napriek pandémii a problémom, ktoré do spoločnosti priniesla, sa výroba pečiva u nás nijako nezastavila, 

práve naopak. Pekári na svoje remeslo a produkty, ktoré prinášajú, upozorňujú aj dnešným Medzinárodným dňom chleba.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Pekárstvo patrilo k rozvinutým odvetvia u nás aj za bývalého režimu. Niektoré pekárenské stroje k nám podľa Tatiany 

Lopúchovej zo Zväzu pekárov chodili obdivovať aj zo zahraničia.  

 

Tatiana LOPÚCHOVÁ, Slovenský zväz pekárov, cukr. a cestovinárov  

Boli to 3 veľké linky, ktoré vlastne dokázali chrliť veľké množstvo chleba za deň pri minimálnej obsluhe. Musím zase s 

poľutovaním konštatovať vlastne, že tie technológie zostali aj /nesrozumitelné/. Skok dopredu v týchto technológiách možno 

nenastal.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

V súčasnosti na Slovensku vzniká čoraz viac drobných pekární. Záujem o pečivo pretrváva aj u verejnosti, avšak menia sa 

preferencie. Potvrdil aj manažér predaja pekární v Nových Zámkoch Jozef Vašek.  

 

Jozef VAŠEK, manažér predaja pekární v Nových Zámkoch  

Ľudia začali preferovať nižšie gramáže chlebov, ktoré dokážu skonzumovať za 1 za 2 dni. Začali preferovať chleby, ktoré 

majú pridanú hodnotu napr. tým, že sú tam semienka, tým, že sú celozrnné, prípadne sú z kvásku pripravované, čiže bez 

droždia.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Spotreba chleba za 30 rokov klesla asi na polovicu. Naopak rastie záujem o špeciálne či dopekané pečivo. Podľa odborníka 

na pekárstvo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Jána Marečka, by sme však chlieb zo stravy vylúčiť nemali.  

 

Ján MAREČEK, odborník, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

Je tam naozaj veľmi minimálne množstvo tuku, sú tam vitamíny, najmä vitamíny skupiny B, minerálne látky. Nevýhodou je, že 

sa akosi stratila úcta ku každodennému chlebu, že ten chlieb je základná potravina. Toto by sa malo viesť už v 

domácnostiach.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Spolu so záujmom o chlieb klesá aj záujem o pekárstve ako remeslo. Pekárne bojujú s nedostatkom zamestnancov. 

Podpisujú sa na tom aj nízke platy, s ktorými súvisia zvyšujúce sa náklady na výrobu, ktoré pekári nedokážu premietnuť do 

cien na pultoch. Jana Obrancová RTVS. 

 

 
  

Medzinárodný deň chleba 
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Erik NEMEC, moderátor  

Nízke platy, slabý záujem o remeslo a nízke ceny na pultoch, do ktorých sa nepremietajú reálne náklady na výrobu. Aj to sú 

problémy, s ktorými bojuje pekársky sektor. Aj na ne dnes poukazujú pekári v rámci Medzinárodného dňa chleba. Ten je 

zároveň oslavou tejto základné potraviny. Jeho spotreba však u nás za ostatných 30 rokov klesla asi o polovicu. Preferencie 

spotrebiteľov pri pečive sa menia, potvrdil aj manažér predaja pekárne v Nových Zámkoch Jozef Vašek.  

 

Jozef VAŠEK, manažér predaja pekárne v Nových Zámkoch  

Ľudia začali preferovať nižšie gramáže chlebov, ktoré dokážu skonzumovať za 1, za 2 dni, začali preferovať chleby, ktoré 

majú pridanú hodnotu napr. tým, že sú tam semienka, tým, že sú celozrnné, prípadne sú z kvásku pripravované, čiže bez 

droždia. 
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SZPCC: Osud pekární na Slovensku predurčila doba socializmu 
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Bratislava, 16. októbra (TASR) Súčasný stav pekárenského sektora na Slovensku je výrazne ovplyvnený jeho nastavením 

ešte z obdobia socializmu. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) pri príležitosti dnešného 

Medzinárodného dňa chleba.  

Aj napriek tomu, že malo Slovensko v polovici 20. storočia potenciál stať sa unikátnou krajinou vo výrobe pekárenských 

výrobkov, dokonca ho obdivovali v zahraničí, všetko sa zmenilo, uvádza zväz. Cenu pečiva začal určovať štát, ktorého ciel 

bol jasný, a to udržať ceny na čo najnižšej úrovni. Situácia je podla SZPCC v súčasnosti velmi podobná. Ceny už síce 

nediktuje štát, ale enormne lacné zostali. Mnohé pekárne preto trpia existenčnými problémami.  

Negatívnym dedičstvom z minulosti je podla Tatiany Lopúchovej, predsedníčky SZPCC trend dojmu lacných základných 

potravín, ktorý pretrváva na Slovensku dodnes. "Dnes však nediktuje ceny štát, ale najmä zahraničné obchodné reťazce, 

ktoré si vybudovali silné a dominantné postavenie na trhu. Zlým rozhodnutím zo strany  

pekárenských firiem bolo, že dlhé roky boli v snahe zachrániť si odbyt ochotné akceptovať predaj za enormne nízke ceny, 

ktoré nedosahovali ani výrobné náklady," uviedla.  

Medzinárodný deň chleba vyhlásila Medzinárodná únia pekární U.I.B. s cielom pozdvihnúť povedomie verejnosti o 

výživových a zdraviu prospešných stránkach tejto základnej potraviny, zároveň upozorniť na celý proces výroby, od zasiatia 

obilia cez prácu pekára až po nákup samotného chleba. Pekári na celom svete ho oslavujú od roku 2002.  

 

 

jal liv 

 

 
  

Zdražie chlieb a rožky? Pekárov dusia príplatky 
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Drahšie pečivo, obmedzená prevádzka a ďalší ľudia bez práce? Pekári tvrdia, že nemajú na výber. Ich biznis od začiatku 

budúceho roka opäť zasiahne skokové zvýšenie minimálnej mzdy. 

 

Miroslav Homola  

Drahšie pečivo, obmedzená prevádzka a ďalší ľudia bez práce? Pekári tvrdia, že nemajú na výber. Ich biznis od začiatku 

budúceho roka opäť zasiahne skokové zvýšenie minimálnej mzdy.  

Štátom garantovaný najnižší zárobok má od budúceho roka stúpnuť zo súčasných 580 eur na 623 eur mesačne. Hovorí o 

tom návrh z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Na budúci týždeň má o nej rozhodovať parlament v druhom 

čítaní. Meniť sa však majú aj príplatky za prácu v noci, sobotu či nedeľu. Tie sa síce odpoja od minimálnej mzdy, no 

medziročne pôjdu i tak hore. „Pri tejto sume minimálnej mzdy avizuje desať percent pekárov podľa nášho prieskumu 

pravdepodobné prepúšťanie od začiatku nového roka,"povedala denníku Pravda predsedníčka Slovenského zväzu 

pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Najviac sa to dotkne veľkých priemyselných pekárni. Keďže 

zamestnávajú stovky ľudí, zvýšené mzdové náklady pocítia výraznejšie. Celková cena práce stúpne pekárňam od januára 

medziročne o 7,4 percenta na jedného človeka. Podľa Lopúchovej však situáciu zhoršila aj pandémia. Pomoc od štátu totiž 

pekárov obišla, dodala. Vyššie náklady sa niekde premietnuť musia, logicky sa tak dá čakať, že pečivo zdražie. Až také 

jednoduché to však nebude. „Chlieb a pečivo budú asi drahšie. Rast ceny však môžu utlmiť hlavne obchodníci znížením 

marže na naše výrobky," vysvetľuje konateľ liptovských pekárni Včela - Lippek Slavomír Moravčík. Cenové hladiny si totiž 

väčšinou diktujú veľké obchodné reťazce, ktoré majú na trhu dominantné postavenie. Obchodníci si chcú získať zákazníkov 

najmä nízkou cenou čerstvých rožkov. Čím nižšia je ich pultová cena, tým viac tlačia na odbytové ceny. Nezriedka sú na 

takej úrovni, že nepokryjú ani náklady na výrobu. Pravidelné vyjednávanie o cenách z reťazcami čaká pekárov aj počas tejto 

jesene. Rozhodujúce teda bude, či budú obchodníci ochotní akceptovať vyššie odbytové ceny.  

Aké budú ceny?  

Zväz obchodu má s pekármi podpísanú dohodu o poctivom obchode. V nej sa obchodníci okrem iného zaväzujú vychádzať 

v ústrety oprávneným nárokom pekárov. „Očakávame, čo navrhnú pekári, a podľa toho budeme rokovať o podmienkach 

vrátane cien,"tvrdí prezident zväzu Martin Katriak. Dodáva, že ak pekári preukážu dôvod na úpravu cien, obchodníci sa budú 

riadiť dohodou. Keďže už dnes tvoria mzdové náklady zhruba 45 percent všetkých ich výdavkov, pomohlo by im aj 
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párcentové zvýšenie cien. Aj keby sa nakoniec pultová cena pečiva zvýšila, nemusí to znamenať nižší odbyt. Potvrdzuje to 

napríklad prieskum Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten zistil, že dovozové „rozpekané" pečivo je v 

prepočte na jeden kilogram dokonca drahšie. Niektoré priemyselné pekárne ako napríklad Včela majú aj výhodu polohy a 

nemusia sa spoliehať len na obchody. Včela denne vyprodukuje približne 200-tisíc rožkov a 15-tisíc kusov chleba. Keďže leží 

v turistickej oblasti, chlieb a iné pečivo dováža aj do vzdialenejších hotelov či penziónov v Nízkych a vo Vysokých Tatrách. 

Výnimočný nie je ani odber z okolitých reštaurácií alebo nemocníc. Pekárne mimo turistických oblastí takéto zadné dvierka 

nemajú. Pevne stanovené príplatky Krajniak vyšiel zamestnávateľom v ústrety. Príplatky za prácu počas sviatkov, víkendov 

alebo za nočnú sa už nebudú počítať percentom z hodinovej minimálnej mzdy. Po novom bude ich výška vždy pevne 

uvedená v zákone. Napríklad za pravidelnú šichtu v sobotu bude príplatok 1,61 eura za hodinu, v nedeľu 3,58 eura a za 

nočnú prácu v rizikovom zamestnaní 1,79 eura. Tento „zlepšovák"má zmierniť prudký rast mzdových nákladov vo firmách, 

kde je veľká časť pracovného fondu viazaná práve na príplatky. Okrem toho sa zmení aj rast stupňov náročnosti práce. 

Slovenská legislatíva ich pozná šesť. Od januára už nebudú rásť násobkom základnej minimálnej mzdy, ale o jej medziročnú 

zmenu. V budúcom roku sa tak stupne zvýšia o 43 eur. „Mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy a minimálnych mzdových 

nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce sme nastavili tak, aby sa mohli tieto výšky každý rok meniť oznámením 

ministerstva práce," povedal na margo zmien Krajniak. Podľa pekárov však ide len o kozmetické úpravy, ktoré im nepomôžu. 

Odvetvie trápia zvyšujúce sa náklady už dlhodobo. Takmer 80 percent pracovného času v pekárenstve totiž spadá pod 

príplatky za prácu. Pečivo treba vyrábať nielen v noci, ale aj počas sviatkov či víkendov. Keď sa prekrýva víkend, nočná 

zmena a sviatok, pekáreň musí ľuďom zaplatiť všetky príplatky k základnej mzde naraz.  

Pomôže kompromis?  

Niektoré prevádzky už vyššie náldady položili na kolená. Obmedzujú napríklad prácu v noci alebo cez víkendy. Dopeká sa 

napríklad mrazené cesto. Kvalita tak ide dole. Mrazené polotovary totiž obsahujú množstvo konzervačných látok. Okrem toho 

museli zatvárať aj obchody či večierky, kde predávali svoje vlastné výrobky. Na čoraz drahšiu prácu nestíhajú pekári 

reagovať zvyšovaním cien. Nevyrieši to ani Krajniakov kompromis. Napriek zmenám bude systém výpočtu príplatkov rovnaký 

ako teraz. Určovanie sumy bude vychádzať zo základnej hodinovej minimálnej mzdy. Rozdiel je len v tom, že budú príplatky 

pri všetkých šiestich stupňoch náročnosti práce totožné. Dnes sa prepočítavajú percentom pri každom stupni zvlášť. „Toto 

formálne odviazanie sociálnych príplatkov od minimálnej mzdy sa týka prevažne zamestnancov v druhom a treťom stupni 

náročnosti práce,"vysvetľuje Lopúchová. Pre prvý stupeň minimálnej mzdy sa nič nemení. V pekárenskom biznise ale 

pracuje takmer 70 percent zamestnancov práve v ňom. Až na druhom stupni sú predavačky. Prevádzkovatelia už roky 

apelujú na štát, aby aspoň znížil odvodové zaťaženie vo firmách, kde je viac ako polovica pracovného času viazaná na 

príplatky. Denník Pravda sa preto obrátil aj na rezort práce s otázkou, či sa takou zmenou zaoberá. Ten však na otázky do 

uzávierky neodpovedal.  

Aká bude minimálna mzda a príplatky za prácu  

Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o minimálnej mzde.Tá určuje pevnú sumu. o ktorú najnižšie platy 

porastu na budúci rok. Od minimálnej mzdy sa majú odpojiť aj príplatky za prácu v noci. sobotu či nedeľu.  

Zmena výpočtu minimálnej mzdy  

Automat na výpočet minimálnej mzdy sa zmení zo 60% na 57% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred dvoch 

rokov.  

Ministerstvo vychádza z podielu medzi priemernou mesačnou mzdou za rok 2018 - teda 1013 eur, a mesačnou minimálnou 

mzdou 580 eur.  

Nárast minimálnych mzdových nárokov od roku 2021 bude nadviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. 

Suma bude rásť o rozdiel medzi kalendárnymi rokmi. Základom bude tohtoročná výška minimálnej mzdy 580 eur. V roku 

2021 sa k nej pripočíta 43 eur.  

Zmena v príplatkoch  

Príplatok za prácu v sobotu sa tento rok počíta ako 45% minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Za osem hodín tak dostane 

robotník navyše 12 eur. Od januára by mal byť príplatok stanovený na 1.61 eura za hodinu. Za pravidelne odpracovanú 

sobotu tak zamestnanec dostane 12.88 eura.  

Za každú hodinu odrobenú v nedeľu dostáva teraz pracovník 90% hodinovej sadzby minimálnej mzdy. Teda osem hodín 

práce znamená 24 eur navyše. Od budúceho roka by to mala byť pevná suma 3.22 eura za odpracovanú hodinu. Osem 

hodín tak vyjde na 25,76eura.  

Riziková práca v noci má teraz príplatok vo výške 50% hodinovej sadzby minimálnej mzdy - teda 13.34 eura navyše. Po 

novom to má byť 1,79 eura za hodinu. Osemhodinová služba v rizikovom povolaní vyjde na 14,32 eura  

 

 

 

https://biznis.sk/article/zdrazie-chlieb-a-rozky-pekarov-dusia-priplatky/5f8d3bbf92e9dd540caaacb5 
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Minimálna mzda stúpne na 623 eur 
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Bratislava Hrubá minimálna mzda sa od začiatku budúceho roka zvýši na úroveň 623 eur mesačne z terajších 580 eur. 

Okrem toho sa stupne náročnosti práce zvýšia paušálne o 43 eur. Príplatky za prácu budú v zákone stanovené v pevných 

sumách. Hovorí o tom schválený zákon o minimálnej mzde ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý v utorok 

odklepol parlament. Rokovania o novej výške minimálnej mzdy na tripartite sa už tradične skončili fiaskom. Odborári totiž 

trvali na tom, aby sa počítala podľa platného vzorca schváleného ešte bývalou vládou. Od budúceho roka by sa tak dostala 

na 656 eur mesačne. Zamestnávatelia zase chceli, aby sa jej suma zmrazila na súčasnej úrovni.  

Krajniak nakoniec do parlamentu predložil kompromisný návrh. V roku 2021 tak „minimálka“ stúpne o 43 eur v hrubom. V 

praxi sa tak najnižšia mzda bude počítať ako 57 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov. Pôvodne to malo byť 60 

percent. Odborári s ministerským návrhom nesúhlasili a rokovania tripartity opustili predčasne. „Konfederácia odborových 

zväzov v legislatívnom procese trvala na dodržaní stále platného zákona o minimálnej mzde, ktorý garantuje 656 eur,“ hovorí 

jej viceprezidentka Monika Uhlerová. Podľa odborárov by zranenej ekonomike pomohla aj zvýšená spotreba.  

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje kompromis za lepšie riešenie ako automat bývalej vlády. „V 

súčasnej pandemickej situácii je dôležité zodpovedne pristúpiť aj k určeniu výšky minimálnej mzdy tak, aby nedošlo ešte k 

väčšiemu negatívnemu dosahu,“ tvrdí hovorkyňa asociácie Miriam Filová.  

Zvýšenie minimálnej mzdy na 623 eur bude znamenať problémy pre slabšie regióny, upozorňuje ekonóm inštitútu INESS 

Róbert Chovanculiak. Pre niektoré firmy môžu byť kvôli tomu zamestnanci jednoducho pridrahí. Ide najmä o dlhodobo 

nezamestnaných.  

 

Zmenia sa príplatky aj stupne práce  

 

Od januára bude hodinová minimálna mzda na úrovni 3,58 eura za hodinu. V zákone budú pevne stanovené aj príplatky za 

prácu počas víkendov, sviatkov a v noci. Rezort práce bude ich výšku každý rok určovať pevnou sumou v zákone. Podľa 

Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov zmena nie je taká zásadná, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.  

„Toto formálne odviazanie sociálnych príplatkov od minimálnej mzdy sa týka prevažne zamestnancov v druhom a treťom 

stupni náročnosti práce,“ vysvetľuje predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana 

Lopúchová. Podľa nej je rozdiel len v tom, že po novom budú príplatky pri všetkých stupňoch náročnosti práce totožné.  

Pri určovaní stanovených sadzieb ministerstvo práce vychádza zo základnej hodinovej sumy. Za pravidelnú prácu v sobotu to 

bude po novom napríklad 1,61 eura za hodinu,pri pravidelnej nedeľnej šichte bude príplatok na úrovni 3,22 eura na hodinu a 

za nočnú prácu pri rizikovom povolaní zamestnanec dostane 1,79 eura na hodinu.  

Okrem minimálnej mzdy sa zmení aj zvyšovanie stupňov náročnosti práce. Slovenská legislatíva ich pozná šesť. Tie sú 

rozdelené podľa zodpovednosti za prácu v jednotlivých profesiách. Napríklad druhý stupeň minimálnej mzdy dostávajú 

predavačky v obchode. Najvyšší stupeň patrí napríklad generálnym riaditeľom vo firmách. Po novom budú stupne práce 

nadviazané na medziročnú zmenu minimálnej mzdy. Od januára sa tak každý stupeň zvýši o 43 eur.  

 

Krajniak vyhovel firmám  

 

Zmenami v príplatkoch a stupňoch náročnosti práce tak minister práce vyšiel v ústrety zamestnávateľom. „Zamestnávatelia 

už roky túžia stupne náročnosti práce zrušiť. Chcú tým dosiahnuť, aby za ťažšiu a náročnejšiu prácu nemuseli 

zamestnancom platiť vyššiu mzdu. To sa im síce teraz nepodarilo, ale podarilo sa im spomaliť rast týchto stupňov do 

budúcnosti,“ hovorí Milan Kuruc, zakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba. Podľa neho je to výhra 

zamestnávateľov a prehra zamestnancov. Podľa Chovanculiaka by sa stupne mali zrušiť. „Je to slovenská anomália, ktorá 

nemá ani sociálne opodstatnenie,“ myslí si ekonóm. Podľa neho riaditelia podnikov a kvalifikovaní zamestnanci nepotrebujú 

zákony na určovanie miezd. Takéto zákony nepotrebujú ani nekvalifikovaní zamestnanci, ale tu aspoň prebieha nejaká 

diskusia a výskum, dodal.  

S rastúcou minimálnou mzdou budú rásť aj mzdové náklady na zamestnancov. Celková cena práce za jedného človeka s 

minimálnou mzdou dosiahne 842 eur. Zamestnanec s minimálnou mzdou tak bude stáť o vyše 58 eur viac ako v tomto roku. 

Podľa odborárov však po ústupkoch ministra práce firmy ušetria takmer miliardu eur ročne.  

 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ  

 

Ako sa má zmeniť minimálna mzda  

 

Novela zákona o minimálnej mzde určuje pevnú sumu, o ktorú najnižšie platy porastú na budúci rok. Mení však aj nastavenie 

automatického mechanizmu schváleného bývalou vládou. Od minimálnej mzdy sa majú odpojiť aj príplatky za prácu v noci, 

sobotu či nedeľu.  

 

Zmena výpočtu minimálnej mzdy ! Automat na výpočet minimálnej mzdy sa zmení zo 60 % na 57 % priemernej mesačnej 

mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. ! Ministerstvo vychádza z podielu medzi priemernou mesačnou mzdou za rok 2018 



www.newtonmedia.eu                                                                                37/112 

– teda 1 013 eur, a mesačnou minimálnou mzdou 580 eur. ! Nárast minimálnych mzdových nárokov od roku 2021 bude 

nadviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Suma bude rásť o rozdiel medzi kalendárnymi rokmi. 

Základom bude tohtoročná výška minimálnej mzdy 580 eur. V roku 2021 sa k nej pripočíta 43 eur.  

 

Zmena v príplatkoch ! Príplatok za prácu v sobotu sa tento rok počíta ako 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Za 

osem hodín tak dostane robotník navyše 12 eur. Od januára má byť príplatok stanovený na 1,61 eura za hodinu. Za 

pravidelne odpracovanú sobotu tak zamestnanec dostane 12,88 eura. ! Za každú hodinu odrobenú v nedeľu dostáva teraz 

pracovník 90 % hodinovej sadzby minimálnej mzdy. Teda osem hodín práce znamená 24 eur navyše. Od budúceho roka to 

bude pevná suma 3,22 eura za odpracovanú hodinu. Osem hodín tak vyjde na 25,76 eura. ! Riziková práca v noci má teraz 

príplatok vo výške 50 % hodinovej sadzby minimálnej mzdy – teda 13,34 eura navyše. Po novom to bude 1,79 eura za 

hodinu. Osemhodinová služba v rizikovom povolaní vyjde na 14,32 eura. ZDROJ: MPSVAR, EUROSTAT  

 

Ľudia si veľmi neprilepšia  

 

Pracovníci s najnižšími výplatami zarobia od januára v čistom 508,44 eura mesačne. Na výplate si tak prilepšia o necelých 32 

eur. V minulosti si mohli najmenej zarábajúci zamestnanci svoj čistý príjem zvýšiť odpočítateľnou položkou zdravotného 

poistenia. Ešte do konca minulého roka bol nárok na úľavu zo zdravotných odvodov vo výške 380 eur mesačne pri mzde do 

570 eur. Minimálna mzda však túto hranicu už od začiatku tohto roka prekročila. Zamestnanci tak na odpočítateľnú položku 

nemajú nárok. Vlani to si mohol prilepšiť zhruba o tri eurá. Firmy, ekonómovia aj odborári preto volajú po tom, aby vláda 

ľuďom s najnižšími výplatami zároveň znížila daňovo–odvodové zaťaženie. „Daňovo–odvodovú reformu treba premyslieť 

komplexne. Určite by však mala obsahovať také odpočítateľné položky, aby ľudia z minimálnej mzdy neplatili žiadnu daň,“ 

myslí si Milan Kuruc, zakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba. Daňovo–odvodové zaťaženie pri minimálnej 

mzde je dnes na úrovni takmer 40 percent. Týka sa to napríklad zdravotných odvodov. Od budúceho roka tam z minimálnej 

mzdy poputuje necelých 25 eur. (mhl) © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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Aj keď dnes už asi každý vie, čo je to super– alebo hypermarket, ešte pred 30 rokmi to bol v našich končinách neznámy 

pojem. Prvý supermarket u nás otvorili až v novembri 1993. Dovtedy si Slováci celkom dobre vystačili aj so samoobsluhami. 

Oproti pultovému predaju znamenali pokrok. 

 

Musela to byť veľká zmena. Namiesto dlhého čakania v rade, kým ich obslúži predavačka, vítali zákazníkov regály plné 

tovaru, z ktorých si mohli sami vyberať, čo chceli. Alebo – aby sme boli presní – čo bolo práve dostať, pretože ponuka na 

pultoch socialistických predajní často zaostávala za dopytom. Ale vráťme sa späť v čase do 16. októbra 1958, keď na 

Molotovovej ulici v Bratislave (dnešná Obchodná), sprístupnili prvú samoobsluhu. 

„Otvorili predajňu Zdroja s plným sortimentom potravinárskeho tovaru, teda i s mäsom, zeleninou a ovocím, prvú tohto druhu 

na Slovensku. Má byť vzorom pre zriaďovanie ďalších takýchto predajní u nás. Gazdinky majú možnosť nakúpiť všetko pre 

kuchyňu v jednej predajni, ktorá je moderne a hygienicky zariadená,“ písali vtedy s nadšením slovenské noviny. 

Ako ďalej informovali, ľuďom už tovar nepodávala predavačka za pultom, ale sami si ho nakladali do košíka a za všetko 

zaplatili až pri pokladnici. Moderné vybavenie samoobsluhy údajne doplnili aj chladiace pulty zo Sovietskeho zväzu, z 

Nemeckej demokratickej republiky (NDR) a, pravdaže, i od domácich výrobcov. 

 

Kočík či nákupný vozík? 

 

Súdruhom vo vtedajšom Československu nemožno uprieť, že samoobslužné prevádzky zaviedli na tunajšie pomery celkom 

rýchlo. Prvá samoobsluha v USA vznikla síce už v septembri 1916, ale kým sa tento nový spôsob predaja preniesol cez 

veľkú mláku, ubehli celé desaťročia. 

Napokon, táto novinka spočiatku vzbudzovala pochybnosti aj medzi americkými obchodníkmi. Mnohí sa obávali, že 

zákazníkov neustriehnu a z regálov im budú kradnúť tovar. To sa však nepotvrdilo. Naopak, ukázalo sa, že ak sa ľudia voľne 

pohybujú medzi pultmi s rozličným sortimentom, láka ich to kupovať aj veci, ktoré pôvodne neplánovali. Tržby týchto predajní 

tak v konečnom dôsledku boli oveľa vyššie ako obchodov, kde zákazníkov obsluhoval predavač. Možno to bola práve tá 

nedôvera, čo spôsobilo, že Európa v tejto oblasti trochu zaostala. Obchodník Herbert Eklöh sa síce v roku 1938 pokúsil 

naučiť takto nakupovať aj Nemcov, ale príliš neuspel. Ešte začiatkom 50. rokov tak v západnom Nemecku fungovalo iba 39 

samoobslúh. Eklöh sa však nevzdal a v septembri 1957 v Kolíne nad Rýnom podľa amerického vzoru otvoril aj prvý nemecký 

supermarket – s rozlohou 1 700 štvorcových metrov a 200 parkovacími miestami. 

Samoobsluhám sa väčšmi darilo vo Švajčiarsku, kde už po druhej svetovej vojne vznikla ich prvá obchodná sieť. Vo 

Francúzsku prvú samoobsluhu otvorili v roku 1948, v Rakúsku v roku 1950 v Linzi, o rok neskôr už samoobsluhy pribúdali aj 

vo Veľkej Británii a o tri roky neskôr i v západnom Nemecku. 

Ako však pre nemecký denník Die Presse vysvetlila odborníčka Lydia Langerová, istý čas trvalo, kým si samoobslužné 

predajne získali dôveru obchodníkov, no aj zákazníkov. Nemcom sa napríklad nepáčilo, že mali používať veľký nákupný 

vozík. Pripomínal im totiž kočík a zdalo sa im nedôstojné tlačiť ho pred sebou. Nakoniec však zvíťazil konzum... 

 

Predaj bez predavačov 

 

S nápadom, aby sa ľudia obslúžili sami, sa už medzitým pohrávali aj socialistické štáty. V NDR napríklad už v roku 1951 

experimentovali s tzv. samoobslužnými kútmi v obchodoch, kde si zákazníci z vybraného sortimentu mohli naložiť veci do 

košíka. Skutočnú samoobsluhu však otvorili až v decembri 1956 vo východnom Berlíne. 

Za Československom sa zdržali o jeden a pol roka. Na pražskom Žižkove totiž do takej predajne prví ľudia vstúpili už 1. júna 

1955. Nad vchodom sa hrdo týčila tabuľa s nápisom: „Samoobsluha. Prodej bez prodavačů“. A ako postrehli doboví 

svedkovia, zákazníci si taký nákup užívali. 

Bodaj by nie. Tovar si mohli dôkladne poobzerať, poťažkať v ruke, ohmatať. Nemuseli brať to, čo im podá predavačka, ale to, 

čo si sami vyberú. Mohli sa tiež prechádzať medzi regálmi, čítať etikety. A všetko mali pod jednou strechou, hoci nová 

„samoška“ sprvoti ponúkala iba 250 druhov tovaru. 

Chválou nešetrili ani ekonómovia, ktorí vyrátali, že kým klasický nákup v pultových obchodoch zabral priemerne 15 až 20 

minút, v novej samoobsluhe sa dá vybaviť už za tri–štyri minúty, a to bez toho, aby sa čakalo v dlhočizných radoch. 

Úspech priekopníckej „samošky“ na Žižkove bol taký veľký, že jej sestry začali vyrastať v celej krajine ako huby po daždi. 

Spočiatku sa to dialo dosť chaoticky, no už do konca roka ich existovalo asi 80. Všetky sa však nachádzali v Čechách a na 

Morave. Trvalo vyše troch rokov, kým si nakupovanie v samoobsluhe mohli vychutnať aj ľudia na Slovensku. 

 

Lámači rekordov 

 

Zaujímavé je, že zatiaľ čo pri iných veciach Československo – presne v duchu doby – hľadalo inšpiráciu u veľkého 

sovietskeho brata, tentoraz hľadelo radšej na Západ. Ministerstvo pre vnútorný obchod svojich pracovníkov posielalo do 

Anglicka či Švédska, aby zistili, ako majú také predajne správne vyzerať. 

Oplatilo sa. V socialistickom Československu nastal po roku 1958 nevídaný „samoobslužný boom“. O rok neskôr len na 
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území Prahy stálo 148 takých prevádzok. A v decembri 1965 denník Rudé právo pyšne oznamoval, že v ČSSR je už viac ako 

10–tisíc samoobslužných predajní, z toho dve tretiny na vidieku. A ich výstavba úspešne pokračovala. Krajina tak v počte 

predajní postupne predbehla i Rakúsko, Nemeckú spolkovú republiku či Veľkú Britániu. 

Ako to však už býva, kvantita ešte neznamená kvalitu. Československých „samošiek“ bolo možno veľa, ale často to boli len 

malé predajne s nanajvýš skromnou ponukou, kde raz chýbalo to, raz ono. Obchody tiež trápil nedostatok pokladníc a 

chladiacich boxov, pretože ich domáce podniky nevedeli vyrobiť. 

Nehovoriac o tom, že v západnej Európe čoskoro začali vyrastať aj moderné supermarkety a od 60. rokov dokonca 

hypermarkety. A to boli predajne s takými rozmermi a ponukou, o akých sa v našich zemepisných šírkach ani nechyrovalo. 

 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

*** 

 

Koľko stáli potraviny 

za socializmu (1989) 

Druh tovaru cena (Kčs) 

Chlieb (1 kg) 4,40 

Čerstvé maslo (125 g) 5 

Syr Eidam tehla (1 kg) 23 

Trvanlivá saláma (1 kg) 60 

Kurča (1 kg) 30 

Olej (1 l) 25,40 

Slepačie vajce (1 ks) 1,20 

Polotučné mlieko (1 l) 2 

Hovädzie mäso (1 kg) 17 

Bravčový bôčik (1 kg) 20 

Jablká (1 kg) 6 

Zemiaky (1 kg) 1,60 

Čokoláda (100 g) 1,30 

Pivo (0,5 l) 2,50 

Víno (1 l) 28 

Zdroj: Poštová banka, ŠÚ SR. Pozn.: Priemerný 

hrubý mesačný plat v roku 1989 bol 3 142 Kčs 

a priemerná hodinová mzda 18,50 Kčs. 

 

Potravinové hity, ktoré prežili dodnes Kofola - vynález českého farmaceuta Zdeňka Blažeka sa predáva od roku 1960. Vinea 

- jej originálny recept vytvoril v roku 1973 v Modre vedecký pracovník Ján Farkaš. Ešte za socializmu, koncom 80. rokov ju 

dokonca vyvážali do USA a Kanady. Treska v majonéze - slovenská pochúťka, ktorá sa nevyrába nikde inde na svete, 

vznikla v roku 1954 pod rukami bratislavského kuchára Júliusa Boška. Francúzska vrecúšková polievka - prvá tohto druhu v 

ČSSR, v roku 1971 ju vyvinul tím slovenskej výskumníčky Dariny Matyášovej z prievidzského závodu Carpathia. Pigi čaj - v 

Popradských baliarňach ho začali vyrábať v roku 1963, dovtedy sa v Československu predávali len sypané čaje. Deva a 

Rumba - čokoládová tyčinka s obrázkom dievčatka v bodkovanej šatke je na trhu od roku 1951 (pôvodne sa volala Milena). 

Podnik Deva v Trebišove kedysi vyrábal i čokoládovú tyčinku Rumba, ktorú potom prevzalo Figaro. Kávenky, Horalky a 

ďalšie oblátky - Pečivárne Sereď začali v roku 1961 vyrábať Kávenky, o dva roky neskôr Kakaové rezy, v roku 1965 aj 

legendárne Horalky. V roku 1969 pribudla Mila a v roku 1988 Lina. Topený syr Karička - najznámejší topený syr na 

Slovensku pochádza z Michaloviec, na pultoch predajní sa objavil v roku 1976. Plnotučná horčica - s jej výrobou sa začalo v 

roku 1953 v Žiline, neskôr sa produkcia presunula do Liptovského Mikuláša. BB puding - jeho receptúra pochádza od 

piešťanského lekárnika, ktorý hľadal vhodnú výživu pre slabé dojčatá. Výrobu spustili v roku 1947. Suchá saláma Nitran - 

obľúbenú údeninu už vyrába kdekto, len v mieste jej rodiska nik. S jej výrobou sa začalo v roku 1978 v Nitre. Minerálky - 

Santovka, Slatina, Fatra, Budišská, Maštínska, Baldovská, Salvatorka či Cígeľka... Väčšina z nich sa predáva dodnes. Zlatý 

Bažant - začali ho variť v roku 1969, pôvodne ako Hurbanovské pivo. V roku 1971 ho ako prvé v ČSSR balili do plechoviek a 

v roku 1979 ho už vyvážali do 12 krajín. 
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Minimálna mzda bude podľa Krajniaka. Ľudia si veľmi neprilepšia 
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Zdroj: ekonomika.pravda.sk  

 

Hrubá minimálna mzda sa od začiatku budúceho roka zvýši na úroveň 623 eur mesačne z terajších 580 eur. Okrem toho sa 

stupne náročnosti práce zvýšia paušálne o 43 eur. Príplatky za prácu budú v zákone stanovené v pevných sumách. Hovorí o 

tom schválený návrh zákona o minimálnej mzde ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý v utorok odklepol 

parlament.  

Rokovania o novej výške minimálnej mzdy na tripartite sa už tradične skončili fiaskom. Odborári totiž trvali na tom, aby sa 

počítala podľa platného vzorca schváleného ešte bývalou vládou. Od budúceho roka by sa tak dostala na 656 eur mesačne. 

Zamestnávatelia zase chceli, aby sa jej suma zmrazila na súčasnej úrovni. Veľa firiem je totiž stále vo finančných problémoch 

kvôli dosahom koronakrízy.  

Krajniak nakoniec do parlamentu predložil kompromisný návrh. V roku 2021 tak „minimálka“ stúpne o 43 eur v hrubom. V 

praxi sa tak najnižšia mzda bude počítať ako 57 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov. Pôvodne to malo byť 60 

percent. Odborári s ministerským návrhom nesúhlasili a rokovania tripartity opustili predčasne.  

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) považuje Krajniakov kompromis za lepšie riešenie ako automat 

bývalej vlády. „V súčasnej pandemickej situácii je dôležité zodpovedne pristúpiť aj k určeniu výšky minimálnej mzdy tak, aby 

nedošlo ešte k väčšiemu negatívnemu dosahu na hospodárstvo, ako aj na zamestnanosť,“ tvrdí hovorkyňa AZZZ Miriam 

Filová.  

Zvýšenie minimálnej mzdy na 623 eur bude znamenať problémy pre slabšie regióny, upozorňuje ekonóm inštitútu INESS 

Róbert Chovanculiak. A bude podľa neho brániť vzniku pracovných miest. Pre niektoré firmy môžu byť kvôli tomu 

zamestnanci jednoducho pridrahí. Ide najmä o dlhodobo nezamestnaných alebo menej kvalifikovaných zamestnancov.  

Zmenia sa príplatky aj stupne práce  

Od januára bude hodinová minimálna mzda stanovená na úrovni 3,58 eura za hodinu. V zákone budú pevne stanovené aj 

príplatky za prácu počas víkendov, sviatkov a v noci. Rezort práce bude ich výšku každý rok určovať pevnou sumou v 

zákone. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov zmena nie je taká zásadná, ako by sa na prvý 

pohľad mohlo zdať.  

„Toto formálne odviazanie sociálnych príplatkov od minimálnej mzdy sa týka prevažne zamestnancov v druhom a treťom 

stupni náročnosti práce,“ vysvetľuje predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana 

Lopúchová. Podľa jej slov je rozdiel len v tom, že po novom budú príplatky pri všetkých šiestich stupňoch náročnosti práce 

totožné.  

Pri určovaní stanovených sadzieb ministerstvo práce vychádza zo základnej hodinovej sumy. Za pravidelnú prácu v sobotu to 

bude po novom napríklad 1,61 eura za hodinu, pri pravidelnej nedeľnej šichte bude príplatok na úrovni 3,22 eura na hodinu a 

za nočnú prácu pri rizikovom povolaní zamestnanec dostane 1,79 eura na hodinu.  

Okrem minimálnej mzdy sa zmení aj zvyšovanie stupňov náročnosti práce. Slovenská legislatíva ich pozná šesť. Tie sú 

rozdelené podľa zodpovednosti za prácu v jednotlivých profesiách. Napríklad druhý stupeň minimálnej mzdy dostávajú 

predavačky v obchode. Najvyšší stupeň patrí napríklad generálnym riaditeľom vo firmách.  

Po novom budú stupne práce nadviazané na medziročnú zmenu minimálnej mzdy. Od januára sa tak každý stupeň zvýši o 

43 eur. To predstavuje rovnakú sumu, o akú bude rásť základná minimálna mzda oproti súčasnosti. Podľa Krajniaka sa 

mechanizmus zvyšovania nastavil tak, aby sa mohli tieto výšky každý rok meniť oznámením ministerstva práce.  

Krajniak vyhovel firmám  

Zmenami v príplatkoch a stupňoch náročnosti práce tak minister práce vyšiel v ústrety zamestnávateľom. „Zamestnávatelia 

už roky túžia stupne náročnosti práce zrušiť. Chcú tým dosiahnuť, aby za ťažšiu a náročnejšiu prácu nemuseli 

zamestnancom platiť vyššiu mzdu. To sa im síce teraz nepodarilo, ale podarilo sa im spomaliť rast týchto stupňov do 

budúcnosti,“ hovorí Milan Kuruc, zakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba.  

Podľa neho je to výhra zamestnávateľov a prehra zamestnancov. Doteraz sa stupne zvyšovali násobkom základnej 

minimálnej mzdy. Druhý stupeň sa napríklad každý rok počítal ako 1,2-násobok základnej sumy minimálnej mzdy. Pri 

najvyššom stupni náročnosti práce to bol napríklad dvojnásobok.  

Podľa Chovanculiaka by sa stupne mali zrušiť. „Je to slovenská anomália, ktorá nemá ani sociálne opodstatnenie,“ myslí si 

ekonóm. Podľa neho riaditelia podnikov a kvalifikovaní zamestnanci nepotrebujú zákony na určovanie miezd. Takéto zákony 

nepotrebujú ani nekvalifikovaní zamestnanci, ale tu aspoň prebieha nejaká diskusia a výskum, dodal.  

S rastúcou minimálnou mzdou budú rásť aj mzdové náklady na zamestnancov. Celková cena práce za jedného človeka s 

minimálnou mzdou dosiahne 842 eur. Zamestnanec s minimálnou mzdou tak bude stáť o vyše 58 eur viac ako v tomto roku. 

Podľa odborárov však po ústupkoch ministra práce firmy ušetria takmer miliardu eur ročne. 

https://www.azzz.sk/2020/10/minimalna-mzda-bude-podla-krajniaka-ludia-si-velmi-neprilepsia/ 

https://www.azzz.sk/2020/10/minimalna-mzda-bude-podla-krajniaka-ludia-si-velmi-neprilepsia/
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Bratislava, Žilina, Nitra Slovenská ekonomika stojí a padá na autách. A to nielen z pohľadu štátnej kasy, ale aj 

zamestnanosti. Čo by prípadná odstávka výroby spravila s naším hospodárstvom? Záleží na rozsahu.  

„Úplná odstávka sektora by za každý jeden týždeň znamenala stratu produkcie v hodnote zhruba 190 miliónov eur,” 

vypočítava analytik inštitútu INESS Martin Vlachynský. Automobilový priemysel prispieva ročne k tvorbe hrubého domáceho 

produktu sumou okolo 10 miliárd eur, vysvetľuje analytik. Denne je to teda 27 miliónov eur.  

Aktuálnu situáciu zatiaľ automobilky nevidia dramaticky. Hoci pripúšťajú, že dlhšia uzávera ekonomiky s úplným zastavením 

výroby by skomplikovala situáciu nielen im, ale narušil by sa celý výrobný reťazec v Európe. To by už mohlo mať priame 

dôsledky na zamestnanosť.  

 

Druhá vlna dodávky dielov neohrozí  

 

„Ďalší komplexný lockdown by mal pre našu spoločnosť, ako aj pre slovenské hospodárstvo, dramatické dopady,” tvrdí 

hovorkyňa bratislavského Volkswagenu Lucia Kovarovič Makayová. Podľa nej je však automobilka teraz v inej situácii než na 

jar.  

V prvej vlne totiž výrazne padol nielen dopyt na trhu s vozidlami, ale ochromené bolo aj zásobovanie dielmi od dodávateľov. 

Teraz však prebieha výroba plynulo, na základe požiadaviek trhu a bez zásadných obmedzení v dodávateľskej sieti. Preto sa 

zamestnanci zatiaľ prepúšťania báť nemusia, tvrdia automobilky. Podobne vidia situáciu aj v nitrianskej fabrike Jaguar Land 

Rover. „Naši ľudia a ich zdravie sú aj pre nás prioritou. Sme pripravení poskytnúť súčinnosť pri opatreniach a zapojiť do 

testovania našich zamestnancov priamo v nitrianskom závode, ak k tomu príde,” povedala jej hovorkyňa Lucia Remenárová. 

Aj ona odmietla, že by aktuálne uvažovali o prepúšťaní. Práve naopak – v októbri pristúpili k zvýšeniu miezd a zaviedli aj 

ďalšie zamestnanecké benefity.  

 

Potrebujeme informácie  

 

Pokiaľ by však nastal úplný lockdown aj s obmedzením výroby vo fabrikách, bude to podľa hovorcu žilinskej Kie Jána 

Žgravčáka nielen problém Slovenska. „Zastavenie výroby má značný vplyv na náš hospodársky výsledok. Nielen z pohľadu 

počtu vyrobených vozidiel, ale aj z hľadiska dôvery zákazníkov,” vysvetľuje. Automobilka totiž vyrába pre viac ako 90 krajín 

sveta.  

Preto je podľa Žgravčáka nutné, aby o takýchto opatreniach vedeli fabriky s maximálnym možným predstihom, aký 

pandemická situácia umožní. V prípade, ak by predsa len prišlo k obmedzeniu výroby, bude zachovanie zamestnanosti aj pre 

žilinskú Kiu jednou zo základných priorít.  

 

Celoeurópsky prístup  

 

Podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja je lockdown najúčinnejším prostriedkom, ako zastaviť 

šírenie vírusu. Aby však fungoval, malo by sa k nemu pristúpiť koordinovane – teda aspoň na úrovni celej Európskej únie.  

„Treba urýchlene dohodnúť rovnaký spoločný postup v celej Európe a pripraviť plánovaný trojtýždňový lockdown, ktorý by 

som prirovnal k celozávodným dovolenkám vo veľkých fabrikách,” vysvetľuje Matej. Tak by podľa neho nešlo o dramatickú 

situáciu. Podobala by sa totiž na každoročný štvortýždňový lockdown v Taliansku, kde sa v auguste plánovane vypína celá 

krajina okrem turistického ruchu a poľnohospodárstva, dodáva Matej.  

 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

” Úplná odstávka by za každý jeden týždeň znamenala stratu zhruba 190 miliónov eur. Martin Vlachynský analytik inštitútu 

INESS  

 

Ako sa darí automobilovému priemyslu  

 

Výroba aj predaj áut pre opatrenia na zastavenia šírenia nákazy takmer skolabovali. Jún priniesol mierne oživenie, to 

pokračovalo aj v ďalších mesiacoch, no o úrovniach z minulého roka sa stále nedá hovoriť. Otázne je, čo s predajmi spraví 

druhá vlna pandémie. 

 

Zavretá ekonomika? Ako pre koho  

 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov s lockdownom má skúsenosti už z jari, no úplné zatvorenie neplánuje 

ani teraz. Práve naopak, očakáva opätovný nárast záujmu o múku. A teda aj vyššie nároky na pracovné kapacity. „Už počas 

prvej vlny sa ukázalo, že dopyt po pekárenských výrobkoch ž sprvu rástol, neskôr sa ustálil,“ k hovorí Tatiana Lopúchová, 

predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. hsr Sústrediť sa chcú hlavne na vytvorenie 
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záložných tímov v prípade, v ak by došlo k veľkému množstvu pozitívne testovaných. Účasť na ňom budú v rámci firiem 

odporúčať. Piecť sa má v časových rozstupoch medzi zmenami. Prvoradé je prednostne ochrániť vodičov, ps nr sj ktorí 

rozvážajú tovar do predajní. „V prípade ďalšieho lockdownu sa preto dá predpokladať, že práve p mlyny budú potrebovať 

pomocný personál na balenie múk,“ hovorí Lopúchová. Pekárenské spoločnosti mpL však podľa nej odmietajú finančne 

znášať všetky náklady spojené s prípadnými dobrovoľnými 10–dňovými karanténami. (ef) 
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V šestnásty októbrový deň si slovenskí pekári pripomenuli Medzinárodný deň chleba. Tento dátum sa pre nich stal zároveň 

príležitosťou na akúsi rekapituláciu a aj na zamyslenie sa nad tým, kde sa nachádza a kam kráča ich odvetvie.  

BRATISLAVA. V tlačovej správe Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorú poskytli našej 

redakcii, sa pekári nebáli prstom poukázať na to, kto predovšetkým môže za súčasný nelichotivý stav pekárenského sektoru 

na Slovensku. Vinníci sú vraj v podstate dvaja: socializmus (v minulosti) a obchodné reťazce (v súčasnosti).  

„Súčasný stav pekárenského sektora na Slovensku je výrazne ovplyvnený jeho nastavením ešte z obdobia socializmu. Aj 
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napriek tomu, že Slovensko malo v polovici 20. storočia na to, aby sa vo výrobe pekárenských výrobkov stalo unikátnou 

krajinou, dokonca nás obdivovali v zahraničí, všetko sa zmenilo,“ píše sa v spomenutom dokumente.  

A pre tých, ktorí to ešte nevedia alebo si to už nepamätajú, vedenie SZPCC dodalo, že „cenu pečiva začal určovať štát, 

ktorého cieľ bol jasný - udržať ceny na čo najnižšej úrovni“.  

V období pred rokom 1989 štát udržiaval nízke maloobchodné ceny potravín prostredníctvom ich dotovania cez tzv. záporné 

dane.  

„Podľa údajov, ktoré máme k dispozícii, len slovenská mlynsko-pekárska výroba každoročne čerpala zo štátnej pokladnice 

okolo jednej miliardy československých korún. Tento umelo udržiavaný stav však viedol k tomu, že podniky len veľmi ťažko 

investovali, modernizovali či zvyšovali mzdy. To všetko zaťažovalo štátny rozpočet, a preto boli pekárne tlačené do lepšieho 

využívania výrobných kapacít,“ povedala Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 

cestovinárov.  

A jedným dychom dodala, že „toto zlé nastavenie, spojené s príliš nízkymi cenami pekárskych výrobkov, pretrváva 

dodnes“.  

Ceny chleba a pečiva už síce nediktuje štát, no chlieb a pečivo podľa nej aj tak zostali enormne lacné. Preto sa mnohé 

pekárne boria s existenčnými problémami.  

„Dnes však ceny chleba a pečiva diktujú najmä zahraničné obchodné reťazce, ktoré si na našom trhu vybudovali silné a 

dominantné postavenie,“ uviedla T. Lopúchová.  

Lúč kritiky však namierila aj do vlastných radov, keď uviedla, že „zo strany pekárenských firiem bolo zlým rozhodnutím to, že 

v snahe zachrániť si odbyt boli po dlhé roky ochotné akceptovať predaj za enormne nízke ceny, ba dokonca za také ceny, 

ktoré nepokrývali ani len ich výrobné náklady“.  

A potom upriamila pohľad do budúcnosti, keď uviedla, že pekári budú bojovať za to, aby sa podmienky na trhu zmenili a 

zrovnoprávnili. Povedala, že „slovenskí pekári si v súčasnosti uvedomujú svoje neľahké postavenie, a aj preto spájajú svoje 

sily v boji proti nekalým obchodným praktikám a aj pri spoločnej propagácii pekárskeho remesla“.  

„A aj to je spoločný znak, ktorý spája súčasných pekárov s ich kolegami spred roku 1989 - väčšia súdržnosť a 

spolupatričnosť,“ podčiarkla T. Lopúchová.  
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Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas Veľkonočných sviatkov, keď vláda rovnako ako v súčasnosti, nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 

mali vtedy problém dostať sa načas rozviesť svoj tovar.  

 

„Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar. Tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a 

preto apelujú na vládu, aby zaistila plynulý prechod pekárenských áut cez policajné kontroly,“ uvádza Tatiana Lopúchová, 

predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry. „Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame 

Ministerstvo vnútra SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však 

nariaďuje v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviesť a opatrenia nám to výrazne 

komplikujú,“ spresnila Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov s tým, že 

pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší problém – ak príde tovar 

na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného času vyhradeného pre 
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seniorov. „To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa musia následne 

znehodnotiť,“ dodáva.  

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov však zároveň uvádza, že plne podporuje myšlienku celoplošného 

testovania. Pekárenské spoločnosti budú svojim pracovníkom z titulu svojho sektora, v ktorom pôsobia, odporúčať, aby sa 

testu zúčastnili. No zároveň ich budú upozorňovať aj na to, že ak sa testovania nezúčastnia, automaticky musia absolvovať 

10-dňovú karanténu, ktorú však štát preplácať nebude. No finančne sa na nej nebudú podieľať ani zamestnávatelia.  

Z dôvodu plynulého zásobovania potravinami preto zväz odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v 

potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami. 

Tým by bolo zabezpečené bezpečné, a dovolíme si tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré 

musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú 

svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej logistiky. 

https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/566612-pekari-vyzyvaju-vladu-aby-pocas-lockdownu-zaistila-plynule-zasobovanie/ 

https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/566612-pekari-vyzyvaju-vladu-aby-pocas-lockdownu-zaistila-plynule-zasobovanie/
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Zákaz cestovania mimo okres môže podľa pekárov aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach 

tovaru.  

 

Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie všetkých okresov Slovenska potravinami. V piatok 

to uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

Slovenské pekárne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu. 

Zároveň však vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo 

okres počas lockdownu, ktorý sa začína už od soboty (24. 10.).  

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas veľkonočných sviatkov, keď vláda podobne ako v súčasnosti nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 

mali vtedy problém načas rozviezť svoj tovar.  

Plynulý prechod  

„Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar," upozornila Lopúchová s tým, že 

tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto žiadajú, aby im bol umožnený plynulý prechod cez policajné kontroly.  

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry.  

„Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra 

SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých 

časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú," dodala 

Lopúchová s tým, že pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší 

problém.  

Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného času 

vyhradeného pre seniorov. „To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa musia 

následne znehodnotiť," vysvetlila.  

Testy v podnikoch  

Zväz zároveň odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch 

testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami.  

„Tým by bolo zabezpečené bezpečné a, dovolíme si tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, 

ktoré musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári 

ponúkajú svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej logistiky," uzavrel zväz.  

Marek Vagovič  

Šéf investigatívneho tímu Aktuality.sk  

Vážime si vašu podporu! Jedine vďaka vám ostáva náš obsah naďalej odomknutý aj pre ľudí, ktorí si to finančne nemôžu 

dovoliť.  

#SpajaNasZodpovednost 

https://www.aktuality.sk/clanok/833592/koronavirus-pekari-chcu-od-vlady-aby-pocas-lockdownu-zaistila-zasobovanie-

potravinami/ 

https://www.aktuality.sk/clanok/833592/koronavirus-pekari-chcu-od-vlady-aby-pocas-lockdownu-zaistila-zasobovanie-potravinami/
https://www.aktuality.sk/clanok/833592/koronavirus-pekari-chcu-od-vlady-aby-pocas-lockdownu-zaistila-zasobovanie-potravinami/
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Bratislava V opatreniach je chaos a niektoré podniky to neprežijú. Takto komentujú nové pandemické opatrenia vlády 

niektoré firmy a podnikatelia. Vláda totiž od soboty 24. októbra zavádza zákaz vychádzania s výnimkami na celom území 

Slovenska. O niečo prísnejší režim budú mať okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.  

„Niektoré firmy sú tiež zadlžené, a je možné, že druhá vlna ich existenčne položí, pretože nebudú mať z čoho platiť svoje 

záväzky,“ varuje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová. Zákaz pohybu osôb prinesie 

škody predovšetkým prevádzkam, ktoré prídu o svojich zákazníkov, a teda aj o svoj príjem, dodala. Väčšina podnikateľov sa 

totiž ešte nespamätala z prvej vlny pandémie a majú vyčerpané finančné rezervy.  

Obavy majú aj odborári. „Očakávame opätovný nárast nezamestnanosti, ale všetko bude závisieť od protiepidemických 

opatrení a od kompenzačných opatrení vlády,“ tvrdí hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemethová.  

Sťažujú sa aj maloobchodníci. „Deväť dní budú naše prevádzky úplne bez zákazníkov a následne očakávame výrazný 

prepad návštevnosti, pretože do obchodov budú môcť chodiť iba zákazníci s negatívnym testom,“ hovorí Daniel Krakovský, 

predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov.  

Súčasná podpora je nedostatočná, núti maloobchodníkov platiť zamestnancov a nájom zo svojich vlastných peňazí, hovorí. 

„Vyzývame vládu, aby povolila maloobchodným predajniam predávať iba sortiment dennej spotreby nevyhnutný pre život,“ 

dodáva Krakovský. Už v prvej vlne sa totiž stávalo, že veľké supermarkety predávali akýkoľvek, aj nepotravinový sortiment, a 

tým uberali tržby maloobchodníkom.  

Pekári zase vyzvali vládu, aby zabezpečila plynulosť dodávok. „Zákaz cestovania mimo okresu môže aj pri aktuálnych 

obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru,“ upozorňuje predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, 

cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Policajné kontroly na hraniciach môžu opäť spôsobiť, že vodiči budú v 

kolónach čakať aj niekoľko hodín, vysvetľuje.  

 

Nejasné pravidlá  

 

„Teraz sme mali mať ubytovaných ľudí, ktorí mali mať pracovné školenie. A teraz nevieme, či môžu byť ubytovaní, keď budú 

napríklad štyria. V tých opatreniach je proste chaos,“ sťažuje sa prevádzkarka penziónu Moravica v Liptovskom Jáne Jarmila 

Dudová. Dodala, že problémy sa dotknú napríklad aj stavbárov, ktorí chodia pracovať mimo svojho bydliska a spravidla 

bývajú v ubytovniach.  

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska na svojej webovej stránke uviedla odporúčania pre prevádzkovateľov ubytovania a 

stravovacích služieb. „Poskytovanie dlhodobého ubytovania pre ľudí, ktorí vykonávajú prácu mimo svojho bydliska, je 

možné,“ uvádza asociácia. Prevádzka zariadení verejného stravovania nie je týmto uznesením vlády nijako obmedzená, píšu 

na internete. Reštaurácie môžu jedlo rozvážať na donášku, nemajú zákaz predávať jedlo či nápoje cez okienko.  

Potvrdzuje to aj ministerstvo práce. „Pretože platí zákaz vychádzania, ľudia si môžu napríklad objednať jedlo v reštaurácii, ale 

osobne by tam chodiť nemali,“ vysvetľuje hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. Od soboty 24. októbra zatvára všetky 

terasy Medusa Restaurants, ktorá má pobočky po celej krajine. „Vo vybraných reštauráciách bude možný osobný odber a 

niektoré prevádzky budú fungovať cez donáškové služby,“ informuje reštaurácia.  

 

Bez cvičenia i kozmetiky  

 

Zatvoriť musia aj centrá, ktoré sa venujú cvičeniu jogy a doteraz fungovali v obmedzenom režime. Od soboty sa preto na 

týždeň presunú do on–line sveta. „Budeme veriť, že sa celoplošné testovanie podarí a od novembra budeme môcť opäť 

otvoriť pre malé skupinky ľudí,“ hovorí Michal Baculák, manažér a zároveň majiteľ Hot Yoga Centrum v Bratislave. Ani pre 

nich to však nie je ľaká situácia. Sieťou pomoci prepadávajú už od marca.  

Celá situácia robí starosti aj Daniele Lihotskej, ktorá vlastní kozmetický salón Institut Esthederm Exclusive v bratislavskej 

mestskej časti Ružinov. „Nemáme ešte konkrétne pravidlá od Úradu verejného zdravotníctva a nevieme, ako máme 

postupovať,“ hovorí. Nariadenie vlády je však podľa nej jasné – ľudia nemôžu navštíviť jej salón, a to aj napriek tomu, že 

môže mať prevádzku otvorenú.  

 

Niekde chcú mať otvorené  

 

Majiteľka salóna Anna Jankulárová zo Žiliny chce nechať svoj salón otvorený. Má v ňom totiž germicídny čistič vzduchu. Pri 

vstupe do salóna bude merať zákazníkom aj teplotu. „Dlhé mesiace počas prvej vlny sme nemohli pracovať, výpadok tržieb 

bol veľký, no povinnosti platiť náklady na prevádzku zostali,“ hovorí Jankulárová. Situáciu hodnotí ako kritickú. Štát jej však 

poskytol príspevok, len čo ho dostala, tak v priebehu desiatich dní mala dve daňové kontroly vo svojej prevádzke.  

„Tak ako pri prvej vlne aj dnes budeme o možnostiach komunikovať s každým nájomcom,“ hovorí pre denník Pravda 

hovorkyňa spoločnosti SIRS Ivana Strelcová. Tá zastupuje obchodné centrá OC Mirage a OC Dubeň v Žiline či OD Prior na 

Kamennom námestí v Bratislave. Obchodné centrá situáciu s novými obmedzeniami aktívne riešia. „Obchodné centrá budú 

sprístupnené v súlade s nariadeniami štátnych orgánov,“ dodala Strelcová.  
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Čo sa bude meniť v Prvej pomoci  

 

Vláda predstavila rozšírenie balíka pomoci pre firmy, podnikateľov a zamestnancov. Ide o rozšírenie pôvodnej verzie 

kompenzačných schém, ktoré platia ešte od jari tohto roka. Na pomoc by malo ísť 200 miliónov eur mesačne. Balík sa tak 

zvýšil o 50 percent. Okrem vyššej pomoci pre firmy a podnikateľov vláda zavedie aj takzvaný Covid príplatok.  

 

Zavedie sa Covid príplatok pre zdravotnícky personál, pracovníkov v domovoch sociálnych služieb. A tiež pre zamestnancov, 

ktorí ochorejú pri práci pri starostlivosti o ľudí. Pandemická dávka sa zvýši zhruba na 100 % čistej mzdy.  

 

Po novom dostane povinne zatvorená prevádzka 80 % z ceny práce – maximálne 1 100 €, na rovnakú sumu budú mať nárok 

aj firmy cez kurzarbeit. Pôvodne to bolo iba 880 €.  

 

Ministerstvo dopravy poskytne pomoc cestovnému ruchu ! Celkovo je na to vyčlenených 100 miliónov eur ! Nárok na pomoc 

budú mať reštaurácie, kaviarne, bistrá, ale aj hotely a penzióny, akvaparky a kúpaliská. Nárok majú aj botanické záhrady, 

zoo, prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, múzeá (s prehliadkami pre verejnosť) a historické pamiatky a turistické 

zaujímavosti. Tiež sprievodcovia v cestovnom ruchu a prevádzky vlekov a lanoviek. ! Nárok majú prevádzky, ktoré 

zaznamenali pokles tržieb o viac ako 40 percent oproti roku 2019. 

 

Bude platiť Prvá pomoc +  

 

Prevádzky, ktoré nie sú medzi výnimkami a nemôžu svoje služby ponúkať formou donášky alebo e–shopu, tak zrejme svoje 

brány aj tak zatvoria. Niektorí podnikatelia sa však obávajú, že im štát škody nezaplatí v takej výške, ako keby boli povinne 

zatvorení. „Platí, že aj pri nových opatreniach si prevádzky môžu nárokovať na pomoc pre podnik v obmedzenom režime, 

čiže aj pokles tržieb,“ tvrdí hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. Nové podmienky Prvej pomoci plus budú platiť pri 

žiadaní o pomoc za mesiac október. Aktuálne majú ešte zamestnávatelia možnosť požiadať o príspevky za september. 

Rezort práce chystá predložiť úpravu podmienok projektu Prvá pomoc na rokovanie vlády v najbližších dňoch. Minister 

hospodárstva Richard Sulík pri predstavovaní nových opatrení ocenil, že ekonomika sa úplne nezatvára. „Považujem to za 

cennú dohodu,“ komentoval nové opatrenia. 
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Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila zásobovanie potravinami 
23.10.2020      Tasr ~ Rubrika: hos ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.10.2020 07:23 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

Bratislava 23. októbra (TASR) - Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie všetkých okresov 

Slovenska potravinami. V piatok to uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana 

Lopúchová.  

Slovenské pekárne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu. 

Zároveň však vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo 

okres počas lockdownu, ktorý sa začína už od soboty (24. 10.).  

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas velkonočných sviatkov, keď vláda podobne ako v súčasnosti nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 
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mali vtedy problém načas rozviezť svoj tovar.  

"Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych  

obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo 

viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekolko 

hodín, ako sa to stalo na jar," upozornila Lopúchová s tým, že tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto žiadajú, aby im bol 

umožnený plynulý prechod cez policajné kontroly. Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské  

spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej 

mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej infraštruktúry. "Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa 

zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie 

plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých časových  

intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú," dodala Lopúchová s 

tým, že pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší problém. Ak 

príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného času 

vyhradeného pre seniorov. "To znamená, že obchodník má právo podla zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa musia 

následne  

znehodnotiť," vysvetlila.  

Zväz zároveň odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a polnohospodárskych podnikoch 

testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami. "Tým by bolo zabezpečené bezpečné a, dovolíme 

si tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty 

obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú svoje priestory a súčinnosť pri  

zabezpečení celej logistiky," uzavrel zväz.  
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Pekári apelujú na vládu, aby zaistila plynulý prechod pekárenských áut cez 
policajné kontroly počas lockdownu 
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Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)  

 

Slovenskí pekári vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel 

mimo okres počas tzv. lockdownu, ktorý začína už od soboty. Inak hrozia podobné problémy ako počas prvej vlny, kedy po 

lockdowne mali vodiči zásobovacích áut problém načas rozviesť svoj tovar  

Ilustračné foto  

„Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar. Tomuto sa chcú pekári vyhnúť,“ 

konštatovala v piatok predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  

Zároveň dodala, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry. „Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame 

Ministerstvo vnútra SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však 

nariaďuje, v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne 

komplikujú,“ spresnila Tatiana Lopúchová.  

Pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva podľa SZPCC ďalší problém. 

Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného času 

vyhradeného pre seniorov. „To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa musia 

následne znehodnotiť,“ doplnila Lopúchová.  

SZPCC plne podporuje myšlienku celoplošného testovania  

SZPCC však zároveň uviedol, že plne podporuje myšlienku celoplošného testovania. Pekárenské spoločnosti budú svojim 

pracovníkom z titulu svojho sektora, v ktorom pôsobia, odporúčať, aby sa testu zúčastnili. No zároveň ich budú upozorňovať 

aj na to, že ak sa testovania nezúčastnia, automaticky musia absolvovať 10-dňovú karanténu, ktorú však štát ani 
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zamestnávatelia preplácať nebudú. Z dôvodu plynulého zásobovania potravinami preto zväz odporúča kompetentným 

orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch testovalo priamo v závode mobilnými 

výjazdovými testovacími vozidlami.  

Nahlásiť chybu v článku  

Pošlite nám tip 

https://www.hlavnespravy.sk/pekari-apeluju-na-vladu-aby-zaistila-plynuly-prechod-pekarenskych-aut-cez-policajne-kontroly-

pocas-lockdownu/2326542 

https://www.hlavnespravy.sk/pekari-apeluju-na-vladu-aby-zaistila-plynuly-prechod-pekarenskych-aut-cez-policajne-kontroly-pocas-lockdownu/2326542
https://www.hlavnespravy.sk/pekari-apeluju-na-vladu-aby-zaistila-plynuly-prechod-pekarenskych-aut-cez-policajne-kontroly-pocas-lockdownu/2326542
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BRATISLAVA - Slovenskí pekári vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody 

zásobovacích vozidiel mimo okres počas tzv. lockdownu, ktorý začína už od soboty.  

 

Inak hrozia podobné problémy ako počas prvej vlny, kedy po lockdowne mali vodiči zásobovacích áut problém načas rozviesť 

svoj tovar.  

Problémom sú kolóny  

"Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar. Tomuto sa chcú pekári vyhnúť," 

konštatovala v piatok predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.  

Zároveň dodala, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry.  

Opatrenia predlžujú dobu prevozu  

"Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra 

SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých 

časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú," spresnila 

Tatiana Lopúchová.  

Pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva podľa SZPCC ďalší problém. 

Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného času 

vyhradeného pre seniorov. "To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa musia 

následne znehodnotiť," doplnila Lopúchová.  

SZPCC však zároveň uviedol, že plne podporuje myšlienku celoplošného testovania. Pekárenské spoločnosti budú svojim 

pracovníkom z titulu svojho sektora, v ktorom pôsobia, odporúčať, aby sa testu zúčastnili.  

Karanténu štát nepreplatí  

No zároveň ich budú upozorňovať aj na to, že ak sa testovania nezúčastnia, automaticky musia absolvovať 10-dňovú 

karanténu, ktorú však štát ani zamestnávatelia preplácať nebudú. Z dôvodu plynulého zásobovania potravinami preto zväz 

odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch testovalo priamo v 

závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami.  

Zdroj: SITA/Netky Lukáš Čief  

Foto: Pexels, Pixabay,  

 

Čerstvosť je pri pečive úplný základ. Dnes 13:08 Domov Pekári žiadajú, aby bol počas lockdownu zabezpečený plynulý 

pohyb ich áut mimo okres. 

http://www.netky.sk/clanok/pekari-ziadaju-aby-bol-pocas-lockdownu-zabezpeceny-plynuly-pohyb-ich-aut-mimo-okres 

http://www.netky.sk/clanok/pekari-ziadaju-aby-bol-pocas-lockdownu-zabezpeceny-plynuly-pohyb-ich-aut-mimo-okres
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Bratislava 23. októbra (TASR) - Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie všetkých okresov 

Slovenska potravinami.  

 

V piatok to uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

Slovenské pekárne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu. 

Zároveň však vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo 

okres počas lockdownu, ktorý sa začína už od soboty (24. 10.).  

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas veľkonočných sviatkov, keď vláda podobne ako v súčasnosti nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 

mali vtedy problém načas rozviezť svoj tovar.  

"Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar," upozornila Lopúchová s tým, že 

tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto žiadajú, aby im bol umožnený plynulý prechod cez policajné kontroly.  

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry.  

"Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra 

SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých 

časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú," dodala 

Lopúchová s tým, že pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší 

problém. Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného 

času vyhradeného pre seniorov. "To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa 

musia následne znehodnotiť," vysvetlila.  

Zväz zároveň odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch 

testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami. "Tým by bolo zabezpečené bezpečné a, dovolíme 

si tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty 

obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej 

logistiky," uzavrel zväz.  

bng mac  

Zdroj: TASR 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/pekari-vyzyvaju-vladu-aby-pocas-lockdownu-zaistila-zasobovanie-potravinami-137101 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/pekari-vyzyvaju-vladu-aby-pocas-lockdownu-zaistila-zasobovanie-potravinami-137101
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Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas veľkonočných sviatkov.  

 

Bratislava 23. októbra (TASR) - Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie všetkých okresov 

Slovenska potravinami. V piatok to uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana 

Lopúchová.  

Slovenské pekárne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu. 

Zároveň však vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo 

okres počas lockdownu, ktorý sa začína už od soboty (24. 10.).  

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas veľkonočných sviatkov, keď vláda podobne ako v súčasnosti nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 

mali vtedy problém načas rozviezť svoj tovar.  

"Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar," upozornila Lopúchová s tým, že 

tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto žiadajú, aby im bol umožnený plynulý prechod cez policajné kontroly.  

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry.  

"Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra 

SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých 

časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú," dodala 

Lopúchová s tým, že pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší 

problém. Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného 

času vyhradeného pre seniorov.  

"To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa musia následne znehodnotiť," 

vysvetlila.  

Zväz zároveň odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch 

testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami. "Tým by bolo zabezpečené bezpečné a, dovolíme 

si tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty 

obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej 

logistiky," uzavrel zväz. 

https://www.teraz.sk/ekonomika/pekari-vyzyvaju-vladu-aby-pocas-lo/502519-clanok.html 

https://www.teraz.sk/ekonomika/pekari-vyzyvaju-vladu-aby-pocas-lo/502519-clanok.html
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Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie všetkých okresov Slovenska potravinami. V piatok 

to uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

 

Slovenské pekárne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu. 

Zároveň však vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo 

okres počas lockdownu, ktorý sa začína už od soboty (24. 10.).  

Fotogaléria  

5  

fotiek v galérii  

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas veľkonočných sviatkov, keď vláda podobne ako v súčasnosti nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 

mali vtedy problém načas rozviezť svoj tovar.  

"Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar," upozornila Lopúchová s tým, že 

tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto žiadajú, aby im bol umožnený plynulý prechod cez policajné kontroly.  

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry.  

"Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra 

SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých 

časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú," dodala 

Lopúchová s tým, že pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší 

problém. Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného 

času vyhradeného pre seniorov. "To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa 

musia následne znehodnotiť," vysvetlila.  

Zväz zároveň odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch 

testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami. "Tým by bolo zabezpečené bezpečné a, dovolíme 

si tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty 

obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej 

logistiky," uzavrel zväz. 

https://www.cas.sk/clanok/1042273/pekarom-robi-lockdown-vrasky-na-cele-vyzyvaju-vladu-toto-sa-opat-nemoze-stat/ 

https://www.cas.sk/clanok/1042273/pekarom-robi-lockdown-vrasky-na-cele-vyzyvaju-vladu-toto-sa-opat-nemoze-stat/
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Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie všetkých okresov Slovenska potravinami. V piatok 

to uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

 

Slovenské pekárne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu. 

Zároveň však vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo 

okres počas lockdownu, ktorý sa začína už od soboty (24. 10.).  

Fotogaléria  

5  

fotiek v galérii  

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas veľkonočných sviatkov, keď vláda podobne ako v súčasnosti nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 

mali vtedy problém načas rozviezť svoj tovar.  

"Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar," upozornila Lopúchová s tým, že 

tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto žiadajú, aby im bol umožnený plynulý prechod cez policajné kontroly.  

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry.  

"Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra 

SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých 

časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú," dodala 

Lopúchová s tým, že pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší 

problém. Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného 

času vyhradeného pre seniorov. "To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa 

musia následne znehodnotiť," vysvetlila.  

Zväz zároveň odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch 

testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami. "Tým by bolo zabezpečené bezpečné a, dovolíme 

si tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty 

obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej 

logistiky," uzavrel zväz. 

https://www.cas.sk/clanok/1042273/pekarom-robi-lockdown-vrasky-na-cele-vyzyvaju-vladu-toto-sa-nemoze-zopakovat/ 

https://www.cas.sk/clanok/1042273/pekarom-robi-lockdown-vrasky-na-cele-vyzyvaju-vladu-toto-sa-nemoze-zopakovat/
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Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie všetkých okresov Slovenska potravinami.  

 

V piatok to uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

Slovenské pekárne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu. 

Zároveň však vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo 

okres počas lockdownu, ktorý sa začína už od soboty (24. 10.).  

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas veľkonočných sviatkov, keď vláda podobne ako v súčasnosti nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 

mali vtedy problém načas rozviezť svoj tovar.  

„ Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar,“ upozornila Lopúchová s tým, že 

tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto žiadajú, aby im bol umožnený plynulý prechod cez policajné kontroly.  

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry.  

„ Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra 

SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých 

časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú,“ dodala 

Lopúchová s tým, že pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší 

problém. Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného 

času vyhradeného pre seniorov. „ To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa 

musia následne znehodnotiť,“ vysvetlila.  

Zväz zároveň odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch 

testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami. „ Tým by bolo zabezpečené bezpečné a, dovolíme 

si tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty 

obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej 

logistiky,“ uzavrel zväz. 

https://www.info.sk/sprava/178933/pekari-vyzyvaju-vladu-aby-pocas-lockdownu-zaistila-zasobovanie-potravinami/ 

https://www.info.sk/sprava/178933/pekari-vyzyvaju-vladu-aby-pocas-lockdownu-zaistila-zasobovanie-potravinami/
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Bratislava 23. októbra (TASR) - Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie všetkých okresov 

Slovenska potravinami. V piatok to uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana 

Lopúchová.  

 

Slovenské pekárne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu. 

Zároveň však vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo 

okres počas lockdownu, ktorý sa začína už od soboty (24. 10.).  

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas veľkonočných sviatkov, keď vláda podobne ako v súčasnosti nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 

mali vtedy problém načas rozviezť svoj tovar.  

"Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar," upozornila Lopúchová s tým, že 

tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto žiadajú, aby im bol umožnený plynulý prechod cez policajné kontroly.  

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry.  

"Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra 

SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých 

časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú," dodala 

Lopúchová s tým, že pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší 

problém. Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného 

času vyhradeného pre seniorov. "To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa 

musia následne znehodnotiť," vysvetlila.  

Zväz zároveň odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch 

testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami. "Tým by bolo zabezpečené bezpečné a, dovolíme 

si tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty 

obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej 

logistiky," uzavrel zväz. 

https://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/140353/Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila zásobovanie/ 

https://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/140353/Pekári%20vyzývajú%20vládu,%20aby%20počas%20lockdownu%20zaistila%20zásobovanie/
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Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie všetkých okresov Slovenska potravinami. V piatok 

to uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

 

Slovenské pekárne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu. 

Zároveň však vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo 

okres počas lockdownu, ktorý sa začína už od soboty (24. 10.).  

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas veľkonočných sviatkov, keď vláda podobne ako v súčasnosti nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 

mali vtedy problém načas rozviezť svoj tovar.  

„Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar,“ upozornila Lopúchová s tým, že 

tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto žiadajú, aby im bol umožnený plynulý prechod cez policajné kontroly.  

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry.  

„Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra 

SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých 

časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú,“ dodala 

Lopúchová s tým, že pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší 

problém. Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného 

času vyhradeného pre seniorov. „To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa 

musia následne znehodnotiť,“ vysvetlila.  

Zväz zároveň odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch 

testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami. „Tým by bolo zabezpečené bezpečné a, dovolíme si 

tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty 

obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej 

logistiky,“ uzavrel zväz.  

(tasr) 

https://www.rno.sk/pekari-vyzyvaju-vladu-aby-pocas-lockdownu-zaistila-zasobovanie-potravinami/ 

https://www.rno.sk/pekari-vyzyvaju-vladu-aby-pocas-lockdownu-zaistila-zasobovanie-potravinami/
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Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie všetkých okresov Slovenska potravinami. V piatok 

to uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

 

Slovenské pekárne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu. 

Zároveň však vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo 

okres počas lockdownu, ktorý sa začína už od soboty (24. 10.)  

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas veľkonočných sviatkov, keď vláda podobne ako v súčasnosti nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 

mali vtedy problém načas rozviezť svoj tovar.  

“Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. 

Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu 

opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar,” upozornila Lopúchová s tým, že 

tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto žiadajú, aby im bol umožnený plynulý prechod cez policajné kontroly.  

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry.  

“Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra 

SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých 

časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú,” dodala 

Lopúchová s tým, že pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší 

problém. Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného 

času vyhradeného pre seniorov. “To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa 

musia následne znehodnotiť,” vysvetlila.  

Zväz zároveň odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch 

testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami. “Tým by bolo zabezpečené bezpečné a, dovolíme si 

tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty 

obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej 

logistiky,” uzavrel zväz.  

 

Ilustračná snímka. (Foto: 11165576, Pixabay) 
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Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie potravinami  

 

Slovenské pekárne plne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému šíreniu pandémie 

koronavírusu. No zároveň vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích 

vozidiel mimo okres počas tzv. lockdownu, ktorý začína už od 24.10.. Uvádza to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 

cestovinárov, ktorý zastupuje dve tretiny firiem podnikajúcich v tomto sektore.  

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto 

roka počas Veľkonočných sviatkov, keď vláda rovnako ako v súčasnosti, nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut 

mali vtedy problém dostať sa načas rozviesť svoj tovar. „Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach 

spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, 

no policajné kontroly na ich hraniciach môžu opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to 

stalo na jar. Tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto apelujú na vládu, aby zaistila plynulý prechod pekárenských áut cez 

policajné kontroly,“ uvádza Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. 

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom 

vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej 

infraštruktúry. „Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame 

Ministerstvo vnútra SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však 

nariaďuje v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviesť a opatrenia nám to výrazne 

komplikujú,“ spresnila Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov s tým, že 

pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší problém - ak príde tovar 

na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného času vyhradeného pre 

seniorov. „To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa musia následne 

znehodnotiť,“ dodáva.  

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov však zároveň uvádza, že plne podporuje myšlienku celoplošného 

testovania. Pekárenské spoločnosti budú svojim pracovníkom z titulu svojho sektora, v ktorom pôsobia, odporúčať, aby sa 

testu zúčastnili. No zároveň ich budú upozorňovať aj na to, že ak sa testovania nezúčastnia, automaticky musia absolvovať 

10-dňovú karanténu, ktorú však štát preplácať nebude. No finančne sa na nej nebudú podieľať ani zamestnávatelia.  

Z dôvodu plynulého zásobovania potravinami preto zväz odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v 

potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami. 

Tým by bolo zabezpečené bezpečné, a dovolíme si tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré 

musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú 

svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej logistiky.  

Zdroj: ts 

https://tv7.sk/index.php/spravodajstvo/item/1273-zasobovanie-potravinami 

https://tv7.sk/index.php/spravodajstvo/item/1273-zasobovanie-potravinami
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Po testovaní v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Bardejov musia zamestnanci a zamestnávatelia riešiť, čo so 

zamestnancom, ktorý nešiel na štátne testovanie na covid a ani nemá PCR test.  

 

V týchto okresoch platí na základe uznesenia vlády č. 290/2020 Z. z. zákaz vychádzania od soboty 24. októbra do 1. 

novembra 2020. To sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania, ak ide o občana s negatívnym výsledkom testu.  

 

Pre netestovaného pracovníka to ale znamená, že sa ho týka absolútny zákaz vychádzania a neplatia preňho ani výnimky. 

Kto sa nedal testovať, mal by ostať doma v dobrovoľnej karanténe najmenej desať dní a bez testu nemôže ísť ani do práce.  

 

Keďže nás čaká na Slovensku od piatka celoplošné testovanie, od 2. novembra sa takýto zákaz vychádzania zrejme bude 

týkať celého Slovenska. A problém, čo ak zamestnanec nebol na testovaní, bude riešiť oveľa viac firiem a ich pracovníkov.  

 

Čo hovorí Zákonník práce  

 

Podľa Zákonníka práce nejde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, ale o prekážku v práci na strane zamestnanca. 

Hovorí o tom § 141 ods. 1 a 2.  

 

Medzi dôvodmi, pre ktoré by mal zamestnávateľ ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca (ods. 1) na pracovisku alebo kedy 

by mu mal poskytnúť pracovné voľno (ods. 2), nie je vládou vyhlásený zákaz vychádzania.  

 

Dôležitý je preto ods. 3 Zákonníka práce. Ten hovorí o tom, kedy zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi voľno. Toto 

voľno si ale zamestnanec bude musieť odpracovať.  

 

Ďalšou možnosťou je, že mu firma dá voľno bez náhrady mzdy.  

 

Čo zamestnávateľ môže (ale nemusí) poskytnúť zamestnancovi:  

 

pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,  

alebo pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.  

 

Firma sa môže so svojim pracovníkom tiež dohodnúť na čerpaní dovolenky počas desiatich dní dobrovoľnej karantény.  

 

Najmenej bolestným riešením môže byť práca home office.  

 

Rozhodnutie je v rukách zamestnávateľa  

 

V Zákonníku práce sa jasne hovorí, že je len na samotnom zamestnávateľovi, ako to bude riešiť. Pracovník sa musí 

prispôsobiť.  

 

Pri neplatenom voľne musí firma takéhoto pracovníka odhlásiť zo zdravotnej a Sociálnej poisťovne. To ale súčasne 

znamená, že desať dní neplateného voľna sa takémuto zamestnancovi nebude počítať do odpracovaného obdobia na 

dôchodok.  

 

V zdravotnej poisťovni zamestnancovi vznikne nedoplatok, keďže sa v tomto období nepovažuje za zamestnanca.  

 

Ten mu poisťovňa neodpustí, vypočíta mu pomerné poistné za neodpracované dni, ktoré bude musieť zaplatiť ako 

samoplatiteľ. Poistné samoplatiteľa za celý kalendárny mesiac je 70,91 eura. Za desať dní bude musieť zaplatiť do zdravotnej 

poisťovne vyše 23 eur.  

 

Dodatočne zdravotné odvody neplatí len pracujúci dôchodca alebo študent, keďže za nich poistné platí štát.  

 

Bez pandemickej PN-ky  

 

Ak sa sám zamestnanec rozhodne, že na testovanie nepôjde, nemá nárok na karanténnu PN zo Sociálnej poisťovne. Ak je 

výsledkom testovania pozitivita, zamestnanec môže od prvého dňa čerpať pandemickú PN-ku.  

 

Pandemickú PN dávku zaviedol štát na začiatku prvej vlny pandémie. Nárok má na ňu každý, kto musí ostať v karanténe 

alebo v izolácii. Musí o tom informovať zamestnávateľa a svojho lekára.  
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Od prvého dňa hradí dávku Sociálna poisťovňa vo výške 55 percent hrubej mzdy zamestnanca.  

 

Čo s Prvou pomocou+  

 

Ak zamestnanec nešiel na test a čerpá neplatené voľno, na takéhoto zamestnanca nebude môcť firma čerpať príspevok na 

podporu a udržanie zamestnanosti v rámci opatrení Prvá pomoc+.  

Tá sa rozbieha od 1. novembra a zamestnávatelia budú môcť žiadať kompenzácie spätne od 1. októbra.  

 

V hre je aj absencia  

 

V hre je aj riešenie, že zamestnávateľ pracovné voľno (platené alebo neplatené) zamestnancovi neposkytne a ten má 

absenciu.  

 

Do médií sa dostala informácia, že takúto situáciu by absenciami mohli riešiť aj v Prievidzských pekárňach a cukrárňach. 

Niektorí pracovníci sa dostali k oznámeniu, že „ z dôvodu neúčasti na celoplošnom testovaní na covid zamestnávateľ 

neposkytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy a neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bude 

klasifikovaná ako neospravedlnená neprítomnosť v práci.“  

 

Neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci môže zamestnávateľ vyhodnotiť ako závažné porušenie pracovnej 

disciplíny. Navyše mu bude môcť podľa paragrafu 68 ods. 2 Zákonníka práce krátiť dovolenku o 2 dni.  

 

Pekáreň sme oslovili s otázkami, ako budú túto situáciu riešiť a či chcú od zamestnancov vyžadovať potvrdenie o testovaní. 

Spoločnosť uviedla, že o rozdávaní absencií neuvažujú. Chceli len zamestnancov informovať o všetkých možnostiach, ktoré 

v tejto súvislosti dáva Zákonník práce zamestnávateľovi a jeho zamestnancom. Budú to riešiť tak ako v minulosti. Prednosť 

majú dovolenky či neplatené voľno.  

 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý zastupuje dve tretiny spoločností z celého odvetvia, sa za firmy 

vyjadril, že podporuje myšlienku celoplošného testovania.  

 

„Pekárne budú svojim pracovníkom vo všetkých regiónoch odporúčať, aby testy absolvovali. No zároveň svojich 

zamestnancov upozorňujú na to, že v prípade neabsolvovania testu a zvolenia si “dobrovoľnej” karantény, ktorú štát odmieta 

preplatiť, si takíto zamestnanci budú musieť zobrať na obdobie karantény neplatené voľno alebo dovolenku,“ zareagovala 

Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

 

Podľa zväzu žiaden zamestnávateľ nie je dnes v pozícii, aby si mohol dovoliť preplatiť svojim zamestnancom dobrovoľnú 

karanténu. Pekárne sa obávajú, aby celoplošné testovanie nespôsobilo hromadný výpadok zamestnancov, a tým aj 

ohrozenie zásobovania pekárskym tovarom. Veria tomu, že ak by si ľudí mohli otestovať sami, nevypadli by im z práce.  

 

„Opätovne apelujeme na to, aby sa pekárne mohli testovať mobilnými jednotkami,“ pripomenula Lopúchová.  

Podľa nej vláda nedomyslela finančný aspekt celej testovacej akcie s negatívnym, až fatálnym dopadom na chod jednotlivých 

firiem a živnostníkov.  

 

„Navyše, slovenské pekárne neboli zaradené do odškodnenia ani v prvej vlne tak ako ostatní potravinári, pre ktorých vláda 

vyčlenila 20 miliónov eur. Preto sú pekári z celej situácie frustrovaní a nespokojní,” dodáva Lopúchová. 

https://e.dennikn.sk/2107668/bez-testu-nemozete-ist-do-prace-a-ani-na-pandemicku-pn-ku/ 
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Firmy na celom Slovensku budú mať po tomto víkende právo od ľudí žiadať potvrdenie, že boli na plošnom testovaní a majú 

negatívny výsledok. Dáva im to podľa Národného inšpektorátu práce zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

https://e.dennikn.sk/2107668/bez-testu-nemozete-ist-do-prace-a-ani-na-pandemicku-pn-ku/
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Ak sa zamestnanci takým potvrdením nepreukážu, môžu voči nim firmy postupovať podobne, ako keby porušili zásady 

bezpečnosti pri práci, nemusia ich pustiť do práce a nemajú dôvod im túto účasť ospravedlniť.  

V texte vysvetľujeme, aké sú podľa Zákonníka práce v takejto situácii možnosti zamestnanca a jeho zamestnávateľa.  

 

Po testovaní v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Bardejov musia zamestnanci a zamestnávatelia riešiť, čo so 

zamestnancom, ktorý nešiel na štátne testovanie na covid a nemá ani PCR test.  

 

V týchto okresoch platí na základe uznesenia vlády č. 290/2020 Z. z. zákaz vychádzania od soboty 24. októbra do 1. 

novembra 2020. To sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania, ak ide o občana s negatívnym výsledkom testu.  

 

Pre netestovaného pracovníka to však znamená, že sa ho týka absolútny zákaz vychádzania a neplatia preňho ani výnimky. 

Kto sa nedal testovať, mal by ostať doma v dobrovoľnej karanténe najmenej desať dní a bez testu nemôže ísť ani do práce.  

 

Keďže nás čaká na Slovensku od piatka celoplošné testovanie, od 2. novembra sa takýto zákaz vychádzania zrejme bude 

týkať celého Slovenska. A problém, čo ak zamestnanec nebol na testovaní, bude riešiť oveľa viac firiem a ich pracovníkov.  

 

Čo hovorí Zákonník práce  

 

Podľa Zákonníka práce nejde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, ale o prekážku v práci na strane zamestnanca. 

Hovorí o tom § 141 ods. 1 a 2.  

 

Medzi dôvodmi, pre ktoré by mal zamestnávateľ ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca (ods. 1) na pracovisku alebo kedy 

by mu mal poskytnúť pracovné voľno (ods. 2), nie je vládou vyhlásený zákaz vychádzania.  

 

Dôležitý je preto ods. 3 Zákonníka práce. Ten hovorí o tom, kedy zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi voľno. Toto 

voľno si však zamestnanec bude musieť odpracovať.  

 

Ďalšou možnosťou je, že mu firma dá voľno bez náhrady mzdy.  

 

Čo zamestnávateľ môže (ale nemusí) poskytnúť zamestnancovi:  

 

práca z domu – jednou z možností je vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca. Podľa ustanovení Zákonníka práce, 

ktoré platia počas mimoriadnej situácie alebo ak je vyhlásený núdzový alebo výnimočný stav, môže zamestnávateľ prikázať 

prácu z domu (domácnosti) zamestnanca, ak ide o činnosť, pri ktorej je to možné, a ak práca na pracovisku nie je možná, 

nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby a zamestnanec takýto výkon práce z 

domácnosti prípadne bezdôvodne odmieta (dohoda strán nie je týmto ustanovením vylúčená). Možnosť prikázať prácu z 

domu by nemala byť úplne svojvoľná, ale zamestnávateľ by mal vychádzať z rizík, ktoré sú spojené s výkonom práce 

kolektívu na pracovisku, resp. s prítomnosťou niektorých zamestnancov na pracovisku.  

 

Zároveň sa ustanovuje právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje 

a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (napr. potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku – ak by bolo 

potrebné vykonať zásah na technickom zariadení, preberať písomnosti, prípadne osobitné predpisy – napríklad uložená 

pracovná povinnosť).  

 

ospravedlnená neprítomnosť v práci – postupuje sa na základe ustanovenia Zákonníka práce o dôležitých osobných 

prekážkach v práci (§ 141), kde zamestnávateľ ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca v práci z konkrétnych dôvodov;  

čerpanie dovolenky – zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodne na čerpaní dovolenky;  

čerpanie náhradného voľna – ak má zamestnanec nevyčerpané náhradné voľno, do úvahy prichádza aj určenie čerpania 

náhradného voľna (podmienky pozri § 121 a § 122 Zákonníka práce);  

ďalšie prekážky v práci na strane zamestnanca – podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť 

zamestnancovi aj pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr.  

 

Zdroj – Národný inšpektorát práce  

 

Rozhodnutie je v rukách zamestnávateľa  

 

V Zákonníku práce sa jasne hovorí, že je len na samotnom zamestnávateľovi, ako to bude riešiť. Pracovník sa musí 
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prispôsobiť.  

 

Pri neplatenom voľne musí firma takéhoto pracovníka odhlásiť zo zdravotnej a Sociálnej poisťovne. To však súčasne 

znamená, že desať dní neplateného voľna sa takémuto zamestnancovi nebude počítať do odpracovaného obdobia na 

dôchodok.  

 

V zdravotnej poisťovni zamestnancovi vznikne nedoplatok, keďže sa v tomto období nepovažuje za zamestnanca. Ten mu 

poisťovňa neodpustí, vypočíta mu pomerné poistné za neodpracované dni, ktoré bude musieť zaplatiť ako samoplatiteľ. 

Poistné samoplatiteľa za celý kalendárny mesiac je 70,91 eura. Za desať dní bude musieť zaplatiť do zdravotnej poisťovne 

vyše 23 eur.  

 

Dodatočne zdravotné odvody neplatí len pracujúci dôchodca alebo študent, keďže za nich poistné platí štát.  

 

Bez pandemickej PN-ky  

 

Ak sa sám zamestnanec rozhodne, že na testovanie nepôjde, nemá nárok na karanténnu PN zo Sociálnej poisťovne. Ak je 

výsledkom testovania pozitivita, zamestnanec môže od prvého dňa čerpať pandemickú PN-ku.  

 

Pandemickú PN dávku zaviedol štát na začiatku prvej vlny pandémie. Nárok má na ňu každý, kto musí ostať v karanténe 

alebo v izolácii. Musí o tom informovať zamestnávateľa a svojho lekára.  

 

Od prvého dňa hradí dávku Sociálna poisťovňa vo výške 55 percent hrubej mzdy zamestnanca.  

 

A čo Prvá pomoc  

 

V rámci opatrenia 1 a 3A môže žiadať zamestnávateľ príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, 

keď mal prekážku v práci na strane zamestnávateľa. „Ak zamestnanec nepôjde na testovanie, ide o prekážku v práci na 

strane zamestnanca, a teda nebude možné na takéhoto zamestnanca poskytnúť príspevok v rámci týchto opatrení,“ 

informovala Veronika Pazičová z ministerstva práce.  

 

Pri opatrení 3B sa poskytuje príspevok na všetkých zamestnancov, pričom podmienkou je, že zamestnanec nemal viac ako 

50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.  

 

Čo s Prvou pomocou+  

 

Ak zamestnanec nešiel na test a čerpá neplatené voľno, na takéhoto zamestnanca nebude môcť firma čerpať príspevok na 

podporu a udržanie zamestnanosti v rámci opatrení Prvá pomoc+.  

Tá sa rozbieha od 1. novembra a zamestnávatelia budú môcť žiadať kompenzácie spätne od 1. októbra.  

 

V hre aj absencia?  

 

V hre je aj riešenie, že zamestnávateľ pracovné voľno (platené alebo neplatené) zamestnancovi neposkytne a ten má 

absenciu. Do médií sa dostala informácia, že takúto situáciu by absenciami mohli riešiť aj v Prievidzských pekárňach a 

cukrárňach. Niektorí pracovníci sa dostali k oznámeniu, že „z dôvodu neúčasti na celoplošnom testovaní na covid 

zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy a neprítomnosť zamestnanca na pracovisku 

bude klasifikovaná ako neospravedlnená neprítomnosť v práci“. Neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci môže 

zamestnávateľ vyhodnotiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Navyše mu bude môcť podľa paragrafu 68 ods. 2 

Zákonníka práce krátiť dovolenku o 2 dni.  

 

Pekáreň sme oslovili s otázkou, ako budú túto situáciu riešiť. Spoločnosť uviedla, že o rozdávaní absencií neuvažuje. Chceli 

len zamestnancov informovať o všetkých možnostiach, ktoré v tejto súvislosti dáva Zákonník práce zamestnávateľovi a jeho 

zamestnancom. Možností je viac a jedna z nich je aj čerpanie dovoleniek, ale je to podľa spoločnosti o dohode medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom.  

 

„Vyriešime si to v prvom rade vzájomnou komunikáciou so zamestnancom, aby sme našli vhodné riešenie jeho neprítomnosti 

v práci,“ informovala Andrea Želiezková, marketingová riaditeľka pekární.  

 

Zaujímala nás aj odpoveď na otázku, či bude spoločnosť od zamestnancov vyžadovať potvrdenie o teste, ak prídu po 
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celoplošnom testovaní do práce. „Budeme postupovať podľa aktuálne platných pandemických opatrení, podľa ktorých by 

občan bez testu mal zostať v karanténe,“ odpovedala na otázku marketingová riaditeľka pekární.  

 

Dodala, že ak sa situácia zásadne nezhorší, pekáreň je schopná flexibilne prispôsobovať kapacity výroby tak, aby 

zabezpečila plynulé a dostatočné zásobovanie obyvateľstva pekárskymi výrobkami.  

 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý zastupuje dve tretiny spoločností z celého odvetvia, sa za firmy 

vyjadril, že podporuje myšlienku celoplošného testovania.  

 

„Pekárne budú svojim pracovníkom vo všetkých regiónoch odporúčať, aby testy absolvovali. No zároveň svojich 

zamestnancov upozorňujú na to, že v prípade neabsolvovania testu a zvolenia si ‚dobrovoľnej‘ karantény, ktorú štát odmieta 

zaplatiť, si takíto zamestnanci budú musieť zobrať na obdobie karantény neplatené voľno alebo dovolenku,“ zareagovala 

Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

 

Podľa zväzu žiaden zamestnávateľ nie je dnes v pozícii, aby si mohol dovoliť zaplatiť svojim zamestnancom dobrovoľnú 

karanténu. Pekárne sa obávajú, aby celoplošné testovanie nespôsobilo hromadný výpadok zamestnancov a tým aj ohrozenie 

zásobovania pekárskym tovarom. Veria tomu, že ak by si ľudí mohli otestovať sami, nevypadli by im z práce.  

 

„Opätovne apelujeme na to, aby sa pekárne mohli testovať mobilnými jednotkami,“ pripomenula Lopúchová. Podľa nej vláda 

nedomyslela finančný aspekt celej testovacej akcie s negatívnym až fatálnym dosahom na chod jednotlivých firiem a 

živnostníkov.  

 

„Navyše slovenské pekárne neboli zaradené do odškodnenia ani v prvej vlne tak ako ostatní potravinári, pre ktorých vláda 

vyčlenila 20 miliónov eur. Preto sú pekári z celej situácie frustrovaní a nespokojní,” dodáva Lopúchová.  

 

Zamestnávateľ by mal byť ústretový  

 

Národný inšpektorát práce zdôraznil, že ak zamestnanec pre neúčasť na testovaní s následným zákazom vychádzania 

nebude môcť nastúpiť na určenú zmenu podľa rozvrhu práce, ktorý vopred určil zamestnávateľ, môže to zamestnávateľ 

posúdiť ako prekážku v práci na strane zamestnanca, a to plnenie občianskej povinnosti v zmysle § 137 Zákonníka práce.  

 

Občianska povinnosť je okrem iného aj činnosť pri poskytnutí prvej pomoci, povinných lekárskych prehliadkach, opatreniach 

proti prenosným chorobám, iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti, izolácii z dôvodov veterinárno-

ochranných opatrení, ako aj činnosť občana, ktorému vznikla branná povinnosť a v období krízovej situácie je povinný 

vykonať mimoriadnu službu alebo v čase vojny a vojnového stavu alternatívnu službu, pri mimoriadnych udalostiach, v 

prípadoch, keď je fyzická osoba povinná podľa osobitných predpisov poskytnúť osobnú pomoc, pri povinnej účasti 

zamestnancov na rekondičných pobytoch. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na 

nevyhnutne potrebný čas, zamestnancovi však náhrada mzdy nepatrí.  

 

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný uplatňovať 

všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj 

posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť. Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade 

potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov. Zamestnávateľ 

môže v aktuálnej situácii (šírenie ochorenia covid-19) v záujme ochrany zdravia ostatných zamestnancov napríklad ustanoviť 

povinnosť zamestnanca preukázať sa pri vstupe na pracovisko negatívnym testom, prípadne iné skutočnosti, ktoré sú 

relevantné pre ochranu zdravia na pracovisku.  

 

„O tom, či pôjde v tomto prípade o neospravedlnené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so 

zástupcami zamestnancov. V súčasnej situácii by mal zamestnávateľ citlivo zvážiť, či bude neprítomnosť zamestnanca v 

práci hodnotiť ako neospravedlnenú absenciu s príslušnými sankciami pre zamestnanca. Národný inšpektorát práce 

odporúča zamestnávateľovi individuálne posudzovať každý jednotlivý prípad neprítomnosti zamestnanca v práci tak, aby 

výkon práv a povinností vyplývajúcich zamestnávateľovi z pracovnoprávnych vzťahov nebol v rozpore s dobrými mravmi a na 

škodu zamestnanca,“ odporúča Národný inšpektorát práce zamestnávateľom. 

https://e.dennikn.sk/2107668/bez-testu-nemozete-ist-do-prace-a-ani-na-pandemicku-pn-ku/ 

 

https://e.dennikn.sk/2107668/bez-testu-nemozete-ist-do-prace-a-ani-na-pandemicku-pn-ku/
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Firmy na celom Slovensku budú mať po tomto víkende právo žiadať od ľudí potvrdenie, že boli na plošnom testovaní a majú 

negatívny výsledok. Dáva im ho podľa Národného inšpektorátu práce zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

 

Ak sa zamestnanci takýmto potvrdením nepreukážu, môžu voči nim firmy postupovať podobne, ako keby porušili zásady 

bezpečnosti pri práci, nemusia ich pustiť do práce a nemajú dôvod im túto neúčasť ospravedlniť.  

V texte vysvetľujeme, aké sú podľa Zákonníka práce v takejto situácii možnosti zamestnanca a jeho zamestnávateľa.  

 

Po testovaní v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Bardejov musia zamestnanci a zamestnávatelia riešiť, čo so 

zamestnancom, ktorý nešiel na štátne testovanie na covid a nemá ani PCR test.  

 

V týchto okresoch platí na základe uznesenia vlády č. 290/2020 Z. z. zákaz vychádzania od soboty 24. októbra do 1. 

novembra 2020. To sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania, ak ide o občana s negatívnym výsledkom testu.  

 

Pre netestovaného pracovníka to však znamená, že sa ho týka absolútny zákaz vychádzania a neplatia preňho ani výnimky. 

Kto sa nedal testovať, mal by ostať doma v dobrovoľnej karanténe najmenej desať dní a bez testu nemôže ísť ani do práce.  

 

Keďže nás čaká na Slovensku od piatka celoplošné testovanie, od 2. novembra sa takýto zákaz vychádzania zrejme bude 

týkať celého Slovenska. A problém, čo ak zamestnanec nebol na testovaní, bude riešiť oveľa viac firiem a ich pracovníkov.  

 

Čo hovorí Zákonník práce  

 

Podľa Zákonníka práce nejde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, ale o prekážku v práci na strane zamestnanca. 

Hovorí o tom § 141 ods. 1 a 2.  

 

Medzi dôvodmi, pre ktoré by mal zamestnávateľ ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca (ods. 1) na pracovisku alebo kedy 

by mu mal poskytnúť pracovné voľno (ods. 2), nie je vládou vyhlásený zákaz vychádzania.  

 

Dôležitý je preto ods. 3 Zákonníka práce. Ten hovorí o tom, kedy zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi voľno. Toto 

voľno si však zamestnanec bude musieť odpracovať.  

 

Ďalšou možnosťou je, že mu firma dá voľno bez náhrady mzdy.  

 

Čo zamestnávateľ môže (ale nemusí) poskytnúť zamestnancovi:  

 

práca z domu – jednou z možností je vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca. Podľa ustanovení Zákonníka práce, 

ktoré platia počas mimoriadnej situácie alebo ak je vyhlásený núdzový alebo výnimočný stav, môže zamestnávateľ prikázať 

prácu z domu (domácnosti) zamestnanca, ak ide o činnosť, pri ktorej je to možné, a ak práca na pracovisku nie je možná, 

nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby a zamestnanec takýto výkon práce z 

domácnosti prípadne bezdôvodne odmieta (dohoda strán nie je týmto ustanovením vylúčená). Možnosť prikázať prácu z 

domu by nemala byť úplne svojvoľná, ale zamestnávateľ by mal vychádzať z rizík, ktoré sú spojené s výkonom práce 

kolektívu na pracovisku, resp. s prítomnosťou niektorých zamestnancov na pracovisku.  

 

Zároveň sa ustanovuje právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje 

a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (napr. potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku – ak by bolo 

potrebné vykonať zásah na technickom zariadení, preberať písomnosti, prípadne osobitné predpisy – napríklad uložená 

pracovná povinnosť).  

 

ospravedlnená neprítomnosť v práci – postupuje sa na základe ustanovenia Zákonníka práce o dôležitých osobných 

prekážkach v práci (§ 141), kde zamestnávateľ ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca v práci z konkrétnych dôvodov;  

čerpanie dovolenky – zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodne na čerpaní dovolenky;  

čerpanie náhradného voľna – ak má zamestnanec nevyčerpané náhradné voľno, do úvahy prichádza aj určenie čerpania 



www.newtonmedia.eu                                                                                88/112 

náhradného voľna (podmienky pozri § 121 a § 122 Zákonníka práce);  

ďalšie prekážky v práci na strane zamestnanca – podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť 

zamestnancovi aj pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr.  

 

Zdroj – Národný inšpektorát práce  

 

Rozhodnutie je v rukách zamestnávateľa  

 

V Zákonníku práce sa jasne hovorí, že je len na samotnom zamestnávateľovi, ako to bude riešiť. Pracovník sa musí 

prispôsobiť.  

 

Pri neplatenom voľne musí firma takéhoto pracovníka odhlásiť zo zdravotnej a Sociálnej poisťovne. To však súčasne 

znamená, že desať dní neplateného voľna sa takémuto zamestnancovi nebude počítať do odpracovaného obdobia na 

dôchodok.  

 

V zdravotnej poisťovni zamestnancovi vznikne nedoplatok, keďže sa v tomto období nepovažuje za zamestnanca. Ten mu 

poisťovňa neodpustí, vypočíta mu pomerné poistné za neodpracované dni, ktoré bude musieť zaplatiť ako samoplatiteľ. 

Poistné samoplatiteľa za celý kalendárny mesiac je 70,91 eura. Za desať dní bude musieť zaplatiť do zdravotnej poisťovne 

vyše 23 eur.  

 

Dodatočne zdravotné odvody neplatí len pracujúci dôchodca alebo študent, keďže za nich poistné platí štát.  

 

Bez pandemickej PN-ky  

 

Ak sa sám zamestnanec rozhodne, že na testovanie nepôjde, nemá nárok na karanténnu PN zo Sociálnej poisťovne. Ak je 

výsledkom testovania pozitivita, zamestnanec môže od prvého dňa čerpať pandemickú PN-ku.  

 

Pandemickú PN dávku zaviedol štát na začiatku prvej vlny pandémie. Nárok má na ňu každý, kto musí ostať v karanténe 

alebo v izolácii. Musí o tom informovať zamestnávateľa a svojho lekára.  

 

Od prvého dňa hradí dávku Sociálna poisťovňa vo výške 55 percent hrubej mzdy zamestnanca.  

 

A čo Prvá pomoc  

 

V rámci opatrenia 1 a 3A môže žiadať zamestnávateľ príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, 

keď mal prekážku v práci na strane zamestnávateľa. „Ak zamestnanec nepôjde na testovanie, ide o prekážku v práci na 

strane zamestnanca, a teda nebude možné na takéhoto zamestnanca poskytnúť príspevok v rámci týchto opatrení,“ 

informovala Veronika Pazičová z ministerstva práce.  

 

Pri opatrení 3B sa poskytuje príspevok na všetkých zamestnancov, pričom podmienkou je, že zamestnanec nemal viac ako 

50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.  

 

Čo s Prvou pomocou+  

 

Ak zamestnanec nešiel na test a čerpá neplatené voľno, na takéhoto zamestnanca nebude môcť firma čerpať príspevok na 

podporu a udržanie zamestnanosti v rámci opatrení Prvá pomoc+.  

Tá sa rozbieha od 1. novembra a zamestnávatelia budú môcť žiadať kompenzácie spätne od 1. októbra.  

 

V hre aj absencia?  

 

V hre je aj riešenie, že zamestnávateľ pracovné voľno (platené alebo neplatené) zamestnancovi neposkytne a ten má 

absenciu. Do médií sa dostala informácia, že takúto situáciu by absenciami mohli riešiť aj v Prievidzských pekárňach a 

cukrárňach. Niektorí pracovníci sa dostali k oznámeniu, že „z dôvodu neúčasti na celoplošnom testovaní na covid 

zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy a neprítomnosť zamestnanca na pracovisku 

bude klasifikovaná ako neospravedlnená neprítomnosť v práci“. Neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci môže 

zamestnávateľ vyhodnotiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Navyše mu bude môcť podľa paragrafu 68 ods. 2 

Zákonníka práce krátiť dovolenku o 2 dni.  
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Pekáreň sme oslovili s otázkou, ako budú túto situáciu riešiť. Spoločnosť uviedla, že o rozdávaní absencií neuvažuje. Chceli 

len zamestnancov informovať o všetkých možnostiach, ktoré v tejto súvislosti dáva Zákonník práce zamestnávateľovi a jeho 

zamestnancom. Možností je viac a jedna z nich je aj čerpanie dovoleniek, ale je to podľa spoločnosti o dohode medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom.  

 

„Vyriešime si to v prvom rade vzájomnou komunikáciou so zamestnancom, aby sme našli vhodné riešenie jeho neprítomnosti 

v práci,“ informovala Andrea Želiezková, marketingová riaditeľka pekární.  

 

Zaujímala nás aj odpoveď na otázku, či bude spoločnosť od zamestnancov vyžadovať potvrdenie o teste, ak prídu po 

celoplošnom testovaní do práce. „Budeme postupovať podľa aktuálne platných pandemických opatrení, podľa ktorých by 

občan bez testu mal zostať v karanténe,“ odpovedala na otázku marketingová riaditeľka pekární.  

 

Dodala, že ak sa situácia zásadne nezhorší, pekáreň je schopná flexibilne prispôsobovať kapacity výroby tak, aby 

zabezpečila plynulé a dostatočné zásobovanie obyvateľstva pekárskymi výrobkami.  

 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý zastupuje dve tretiny spoločností z celého odvetvia, sa za firmy 

vyjadril, že podporuje myšlienku celoplošného testovania.  

 

„Pekárne budú svojim pracovníkom vo všetkých regiónoch odporúčať, aby testy absolvovali. No zároveň svojich 

zamestnancov upozorňujú na to, že v prípade neabsolvovania testu a zvolenia si ‚dobrovoľnej‘ karantény, ktorú štát odmieta 

zaplatiť, si takíto zamestnanci budú musieť zobrať na obdobie karantény neplatené voľno alebo dovolenku,“ zareagovala 

Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

 

Podľa zväzu žiaden zamestnávateľ nie je dnes v pozícii, aby si mohol dovoliť zaplatiť svojim zamestnancom dobrovoľnú 

karanténu. Pekárne sa obávajú, aby celoplošné testovanie nespôsobilo hromadný výpadok zamestnancov a tým aj ohrozenie 

zásobovania pekárskym tovarom. Veria tomu, že ak by si ľudí mohli otestovať sami, nevypadli by im z práce.  

 

„Opätovne apelujeme na to, aby sa pekárne mohli testovať mobilnými jednotkami,“ pripomenula Lopúchová. Podľa nej vláda 

nedomyslela finančný aspekt celej testovacej akcie s negatívnym až fatálnym dosahom na chod jednotlivých firiem a 

živnostníkov.  

 

„Navyše slovenské pekárne neboli zaradené do odškodnenia ani v prvej vlne tak ako ostatní potravinári, pre ktorých vláda 

vyčlenila 20 miliónov eur. Preto sú pekári z celej situácie frustrovaní a nespokojní,” dodáva Lopúchová.  

 

Zamestnávateľ by mal byť ústretový  

 

Národný inšpektorát práce zdôraznil, že ak zamestnanec pre neúčasť na testovaní s následným zákazom vychádzania 

nebude môcť nastúpiť na určenú zmenu podľa rozvrhu práce, ktorý vopred určil zamestnávateľ, môže to zamestnávateľ 

posúdiť ako prekážku v práci na strane zamestnanca, a to plnenie občianskej povinnosti v zmysle § 137 Zákonníka práce.  

 

Občianska povinnosť je okrem iného aj činnosť pri poskytnutí prvej pomoci, povinných lekárskych prehliadkach, opatreniach 

proti prenosným chorobám, iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti, izolácii z dôvodov veterinárno-

ochranných opatrení, ako aj činnosť občana, ktorému vznikla branná povinnosť a v období krízovej situácie je povinný 

vykonať mimoriadnu službu alebo v čase vojny a vojnového stavu alternatívnu službu, pri mimoriadnych udalostiach, v 

prípadoch, keď je fyzická osoba povinná podľa osobitných predpisov poskytnúť osobnú pomoc, pri povinnej účasti 

zamestnancov na rekondičných pobytoch. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na 

nevyhnutne potrebný čas, zamestnancovi však náhrada mzdy nepatrí.  

 

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný uplatňovať 

všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj 

posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť. Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade 

potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov. Zamestnávateľ 

môže v aktuálnej situácii (šírenie ochorenia covid-19) v záujme ochrany zdravia ostatných zamestnancov napríklad ustanoviť 

povinnosť zamestnanca preukázať sa pri vstupe na pracovisko negatívnym testom, prípadne iné skutočnosti, ktoré sú 

relevantné pre ochranu zdravia na pracovisku.  

 

„O tom, či pôjde v tomto prípade o neospravedlnené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so 
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zástupcami zamestnancov. V súčasnej situácii by mal zamestnávateľ citlivo zvážiť, či bude neprítomnosť zamestnanca v 

práci hodnotiť ako neospravedlnenú absenciu s príslušnými sankciami pre zamestnanca. Národný inšpektorát práce 

odporúča zamestnávateľovi individuálne posudzovať každý jednotlivý prípad neprítomnosti zamestnanca v práci tak, aby 

výkon práv a povinností vyplývajúcich zamestnávateľovi z pracovnoprávnych vzťahov nebol v rozpore s dobrými mravmi a na 

škodu zamestnanca,“ odporúča Národný inšpektorát práce zamestnávateľom. 

https://e.dennikn.sk/2107668/bez-testu-nemozete-ist-do-prace-a-ani-na-pandemicku-pn-ku/ 
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Marek PIVOLUSKA, moderátor  

Dosahov plošného testovania sa obávajú potravinári a poľnohospodári. Ak sektore vypadne viac zamestnancov, ktorí na 

testy nepôjdu alebo budú mať pozitívny výsledok, môže to narušiť výrobu aj dodávku potravín. Žiadajú, aby mohli v takom 

prípade pracovať v špeciálnom režime. Premiér sa výraznejšieho výpadku pracovníkov neobáva. Zaznamenali ho pritom na 

Orave, aj keď nie v potravinárskom segmente.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Obavy z výsledkov testovania majú aj pekári, ktorí podľa Tatiany Lopúchovej z ich zväzu pečivo dodávajú do obchodov 

denne.  

 

Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  

Ak vám vypadne viacej ako 50 % pracovníkov možno v tých pekárňach, ktoré sú zaradené do podnikov kritickej infraštruktúry 

v rámci štátu, tak potom naozaj to bude veľký problém a môže sa stať, že zostanú reťazce alebo obchody nezásobené.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Dôsledkov testovania sa obávajú aj pestovatelia, ktorí v najbližších týždňoch potrebujú zasiať oziminy, ako aj chovatelia 

zvierat. Daniel Molnár z Únie hydinárov dodáva, že sa o ne treba starať denne.  

 

Daniel MOLNÁR, Únia hydinárov Slovenska  

Nie je možné len tak z ulice vlastne alebo hneď zo dňa na deň vlastne nových zamestnancov zohnať, je tam potrebné určité 

zaškolenie aj pri tých chovoch.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Premiér Igor Matovič ale výrazné výpadky zamestnancov v agrosektore neočakáva.  

 

Igor MATOVIČ, predseda vlády SR /OĽaNO/  

Na Orave sa nám ukázalo, že 4 % ľudí boli infekční a tam bola najhoršia situácia a ja predpokladám, že na zbytku Slovenska 

to bude možno niekde 2 percentá. To nie je taký počet, že by si to firmy nedokázali nahradiť.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Vláda neočakáva ani výrazné výpadky v produkcii potravín. Agrosektor však upozorňuje, že niektorí zamestnanci na testy 

nepôjdu alebo ich nestihnú. Pripomína Daniel Molnár.  

 

Daniel MOLNÁR, Únia hydinárov Slovenska  

Keď veľké množstvo zamestnancovi nepôjde na testovanie, sme uväznení karantény, tu môže nastať problém. Sme požiadali 

cez SPPK a ministerstvo pôdohospodárstva, aby udelilo výnimky pre takýchto zamestnancov, aby mohol zamestnávateľ 

prikázať nastúpiť do práce, keďže neboli pozitívne testovaní.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Výnimky však premiér Igor Matovič nepripúšťa.  

 

Igor MATOVIČ, predseda vlády SR /OĽaNO/  

https://e.dennikn.sk/2107668/bez-testu-nemozete-ist-do-prace-a-ani-na-pandemicku-pn-ku/
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Nevidíme najmenší dôvod, aby práve ľudia, ktorí vyrábajú potraviny, aby neboli testovaní na covid-19. Najlepšie je vysvetliť 

svojim zamestnancom, že nebláznime, toto nám môže pomôcť.  

 

Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  

Potravinári očakávajú, že v prípade výpadku zamestnancov, štát určí ako ďalej postupovať. Prenos ochorenia cez potraviny 

zatiaľ potvrdený nebol. Jana Obrancová, RTVS. 

 

 
  

Na raňajky nám nesmie chýbať chlieb a pečivo 
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Chlieb a pečivo sú neoddeliteľnou súčasťou jedálného lístka Slovákov. Podľa prieskumu ich denne konzumujú tri pätiny 

opýtaných. Slováci si pritom chlieb alebo rôzne druhy pečiva najčastejšie doprajú na raňajky. Najobľúbenejším sladkým 

pečivom je vianočka, ktorú zákazníci vyhľadávajú pre jej tradičnú chuť, ale aj z nostalgie za detstvom. 

 

Konzumácia chleba a čerstvých pekárenských výrobkov má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Ľudia si ich natierajú maslom, 

džemom či medom, ale aj paštétami či slanými nátierkami. Pečivo sa konzumuje aj ako doplnok k iným jedlám, napríklad k 

slanine, ku klobáse, k treske v majonéze alebo k hustej polievke. Obľúbenosť pečiva u Slovákov potvrdzuje aj prieskum 

agentúry 2muse, ktorý si v auguste na vzorke 506 respondentov dala vypracovať spoločnosť BILLA. Vyplýva z neho, že tri 

pätiny opýtaných ľudí konzumujú chlieb a pečivo denne, pričom necelé tri štvrtiny opýtaných začínajú pečivom svoj deň v 

podobe raňajok. „Okrem toho viac ako polovica opýtaných uviedla, že chlieb a pečivo si kupuje pre seba a pätina oslovených 

tieto produkty vyhľadáva pre partnera či partnerku. Najviac pečiva v domácnosti pritom skonzumujú muži – 66 %,“ povedala 

hovorkyňa spoločnosti BILLA Kvetoslava Kirchnerová.  

 

Nie je pečivo ako pečivo  

 

Najdôležitejším faktorom pri výbere pečiva je pre tri štvrtiny opýtaných ľudí jeho chuť a takmer rovnaké percento oslovených 

si na pečive všíma jeho čerstvosť. Pre viac ako polovicu ľudí zapojených do prieskumu je dôležitá aj mäkkosť, vláčnosť 

pekárenských výrobkov. Vo všeobecnosti platí, že nie je pečivo ako pečivo a kvalita sa môže aj pri zdanlivo rovnakých 

druhoch líšiť. „Napríklad kvalitný pšeničný kváskový chlieb, ktorý nájdete v BILLA, už zďaleka vonia, na kôrke má praskliny, 

vnútri väčšie bubliny a jeho tvar nie je úplne pravidelný, ako je to pri bežnom konzumnom chlebe. Ak si radi pochutnávate na 

bagetách, siahnite napríklad po ich špaldovej verzii. Špaldová múka má totiž v porovnaní s bielou vyšší obsah vlákniny, 

bielkovín aj minerálnych látok,“ odporúča hovorkyňa.  

 

Obľubujeme iné pečivo ako v detstve  

 

Najobľúbenejším sladkým pečivom sa v prieskume 2muse jednoznačne stala vianočka, ktorú v rámci sladkých druhov pečiva 

vyhľadáva viac ako jedna tretina opýtaných (37 %). Viac ako polovica oslovených ľudí vianočku konzumuje pre jej tradičnú 

chuť, ale zhruba u každého desiateho opýtaného vyvoláva spomienky na detstvo. Viac ako dve pätiny oslovených (42 %) 

pritom uviedli, že preferencie v pečive majú teraz iné ako za detských čias. Opýtaní, ktorým sa postupom rokov zmenili chute, 

najčastejšie uviedli, že v súčasnosti konzumujú menej sladkého pečiva, alebo jedia viac druhov pečiva. Takmer rovnako 

častou odpoveďou bola aj terajšia preferencia tmavších alebo zdravších druhov pečiva.  

 

Testovanie neodhalilo vírus na potravinách  

 

Spomínaná sieť supermarketov dodržiava prísne bezpečnostné postupy nad rámec povinných opatrení. Pečivo skladuje a 

pripravuje v oddelených priestoroch. Regály sú prikryté bezpečnostným plexisklom a zamestnanci nosia ochranné odevy. 

Neexistuje dôkaz o tom, že sa koronavírus šíri potravinami alebo dotýkaním sa surového ovocia či zeleniny. Aj podľa Štátnej 

veterinárnej a potravinovej správy SR je prenos potravinami nepravdepodobný. Pracovníci akreditovaného laboratória Eurofi 

ns Food Testing Slovakia v júni tohto roka v šestnástich predajniach BILLA po celom Slovensku odobrali stery nielen z 

klasického nebaleného rožka, ale aj z papriky a červeného jablka. Testovanie povrchov neodhalilo prítomnosť vírusu ani v 

jednom prípade. „Všetky výsledky testov boli negatívne. Prítomnosť vírusu sa nezistila ani na najväčšmi rizikových 

povrchoch, akými sú rúčky nákupných košíkov či pokladničné pásy,“ uviedla Marcela Bachratá, vedúca oddelenia kvality.  

Kúpa chleba má v supermarketoch BILLA aj dobročinný rozmer. Z ceny každého chleba, ktorý si tu zákazníci zakúpia, 
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putuje 1 cent na pomoc rodinám v núdzi. Ide o projekt „Chlebodarca“, ktorý spoločnosť spustila v decembri 2018.  

 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

 

 
 
  

Bez testu nebudete môcť ísť do práce 
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Firmy po celom Slovensku budú môcť po víkende žiadať od ľudí potvrdenie, že boli na plošnom testovaní a majú negatívny 

výsledok  

 

Po testovaní v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Bardejov musia zamestnanci a zamestnávatelia riešiť, čo so 

zamestnancom, ktorý nešiel na štátne testovanie na covid a nemá ani PCR test.  

V týchto okresoch platí na základe uznesenia vlády č. 290/2020 Z. z. zákaz vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 

2020. To sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania, ak ide o občana s negatívnym výsledkom testu.  

Pre netestovaného pracovníka to však znamená, že sa ho týka absolútny zákaz vychádzania a neplatia preňho ani výnimky. 

Kto sa nedal testovať, mal by ostať doma v dobrovoľnej karanténe najmenej desať dní. Bez testu nemôže ísť ani do práce.  

Keďže nás čaká v sobotu a nedeľu celoplošné testovanie na celom Slovensku, od 2. novembra sa takýto zákaz vychádzania 

zrejme bude týkať celého Slovenska. A problém, čo ak zamestnanec nebol na testovaní, bude riešiť oveľa viac firiem a ich 

pracovníkov.  

 

ČO HOVORÍ ZÁKONNÍK PRÁCE  

 

Podľa Zákonníka práce nejde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, ale o prekážku v práci na strane zamestnanca. 

Hovorí o tom § 141 ods. 1 a 2. Medzi dôvodmi, pre ktoré by mal zamestnávateľ ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca 

(ods. 1) na pracovisku alebo kedy by mu mal poskytnúť pracovné voľno (ods. 2), nie je vládou vyhlásený zákaz vychádzania. 

Dôležitý je preto ods. 3 Zákonníka práce. Ten hovorí o tom, kedy zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi voľno. Toto 

voľno si však zamestnanec bude musieť odpracovať. Ďalšou možnosťou je, že mu firma dá voľno bez náhrady mzdy.  

Čo zamestnávateľ môže (ale nemusí) poskytnúť zamestnancovi Práca z domu Jednou z možností je vykonávanie práce z 

domácnosti zamestnanca. Podľa ustanovení Zákonníka práce, ktoré platia počas mimoriadnej situácie alebo ak je vyhlásený 

núdzový alebo výnimočný stav, môže zamestnávateľ prikázať prácu z domu (domácnosti) zamestnanca, ak ide o činnosť, pri 

ktorej je to možné, a ak práca na pracovisku nie je možná, nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia 

prenosnej choroby a zamestnanec takýto výkon práce z domácnosti prípadne bezdôvodne odmieta (dohoda strán nie je 

týmto ustanovením vylúčená).  

Možnosť prikázať prácu z domu by nemala byť úplne svojvoľná, ale zamestnávateľ by mal vychádzať z rizík, ktoré sú spojené 

s výkonom práce kolektívu na pracovisku, resp. s prítomnosťou niektorých zamestnancov na pracovisku.  

Zároveň sa ustanovuje právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje 

a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (napr. potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku – ak by bolo 

potrebné vykonať zásah na technickom zariadení, preberať písomnosti, prípadne osobitné predpisy – napríklad uložená 

pracovná povinnosť).  

Ospravedlnená neprítomnosť v práci  

Postupuje sa na základe ustanovenia Zákonníka práce o dôležitých osobných prekážkach v práci (§ 141), kde zamestnávateľ 

ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca v práci z konkrétnych dôvodov. Čerpanie dovolenky Zamestnávateľ sa so 

zamestnancom dohodne na čerpaní dovolenky.  

Čerpanie náhradného voľnaAk má zamestnanec nevyčerpané náhradné voľno, do úvahy prichádza aj určenie čerpania 

náhradného voľna (podmienky pozri § 121 a § 122 Zákonníka práce).  

Ďalšie prekážky v práci na strane zamestnanca  

Podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi aj pracovné voľno s náhradou mzdy, 

ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr.  

 

JE TO V RUKÁCH ZAMESTNÁVATEĽA  

 

V Zákonníku práce sa jasne hovorí, že je len na zamestnávateľovi, ako to bude riešiť. Pracovník sa musí prispôsobiť.  

Pri neplatenom voľne musí firma takéhoto pracovníka odhlásiť zo zdravotnej a Sociálnej poisťovne. To však súčasne 

znamená, že desať dní neplateného voľna sa takémuto zamestnancovi nebude počítať do odpracovaného obdobia na 

dôchodok.  

V zdravotnej poisťovni zamestnancovi vznikne nedoplatok, keďže sa v tomto období nepovažuje za zamestnanca. Ten mu 

poisťovňa neodpustí, vypočíta mu pomerné poistné za neodpracované dni, ktoré bude musieť zaplatiť ako samoplatiteľ. 

Poistné samoplatiteľa za celý kalendárny mesiac je 70,91 eura. Za desať dní bude musieť zaplatiť do zdravotnej poisťovne 

vyše 23 eur.  

Dodatočne zdravotné odvody neplatí len pracujúci dôchodca alebo študent, keďže za nich poistné platí štát.  

Ak sa sám zamestnanec rozhodne, že na testovanie nepôjde, nemá nárok na karanténnu PN zo Sociálnej poisťovne. Ak je 

výsledkom testovania pozitivita, zamestnanec môže od prvého dňa čerpať pandemickú PN-ku.  
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Pandemickú PN dávku zaviedol štát na začiatku prvej vlny pandémie. Nárok má na ňu každý, kto musí ostať v karanténe 

alebo v izolácii. Musí o tom informovať zamestnávateľa a svojho lekára.  

Od prvého dňa hradí dávku Sociálna poisťovňa vo výške 55 percent hrubej mzdy zamestnanca.  

 

A ČO PRVÁ POMOC A PRVÁ POMOC+  

 

V rámci opatrenia 1 a 3A môže žiadať zamestnávateľ príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, 

keď mal prekážku v práci na strane zamestnávateľa. „Ak zamestnanec nepôjde na testovanie, ide o prekážku v práci na 

strane zamestnanca, a teda nebude možné na takéhoto zamestnanca poskytnúť príspevok v rámci týchto opatrení,“ 

informovala Veronika Pazičová z ministerstva práce.  

Pri opatrení 3B sa poskytuje príspevok na všetkých zamestnancov, pričom podmienkou je, že zamestnanec nemal viac ako 

50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.  

A čo s Prvou pomocou+? Ak zamestnanec nešiel na test a čerpá neplatené voľno, na neho nebude môcť firma čerpať 

príspevok na podporu a udržanie zamestnanosti v rámci opatrení Prvá pomoc+. Tá sa rozbieha od 1. novembra a 

zamestnávatelia budú môcť žiadať kompenzácie spätne od 1. októbra.  

 

V HRE AJ ABSENCIA?  

 

V hre je aj riešenie, že zamestnávateľ pracovné voľno (platené alebo neplatené) zamestnancovi neposkytne a ten má 

absenciu.  

Do médií sa dostala informácia, že takúto situáciu by absenciami mohli riešiť aj v Prievidzských pekárňach a cukrárňach. 

Niektorí pracovníci sa dostali k oznámeniu, že „z dôvodu neúčasti na celoplošnom testovaní na covid zamestnávateľ 

neposkytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy a neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bude 

klasifikovaná ako neospravedlnená neprítomnosť v práci“.  

Neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci môže zamestnávateľ vyhodnotiť ako závažné porušenie pracovnej 

disciplíny. Navyše mu bude môcť podľa paragrafu 68 ods. 2 Zákonníka práce krátiť dovolenku o 2 dni.  

Pekáreň sme oslovili s otázkou, ako budú túto situáciu riešiť. Uviedla, že o rozdávaní absencií neuvažuje. Chceli len 

zamestnancov informovať o všetkých možnostiach, ktoré v tejto súvislosti dáva Zákonník práce zamestnávateľovi a jeho 

zamestnancom. Možností je viac a jedna z nich je aj čerpanie dovoleniek, ale je to podľa spoločnosti o dohode medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom. „Vyriešime si to v prvom rade vzájomnou komunikáciou so zamestnancom, aby sme 

našli vhodné riešenie jeho neprítomnosti v práci,“ informovala Andrea Želiezková, marketingová riaditeľka pekární.  

Zaujímala nás aj odpoveď na otázku, či bude spoločnosť od zamestnancov vyžadovať potvrdenie o teste, ak prídu po 

celoplošnom testovaní do práce. „Budeme postupovať podľa aktuálne platných pandemických opatrení, podľa ktorých by 

občan bez testu mal zostať v karanténe,“ odpovedala na otázku marketingová riaditeľka pekární.  

Dodala, že ak sa situácia zásadne nezhorší, pekáreň je schopná flexibilne prispôsobovať kapacity výroby tak, aby 

zabezpečila plynulé a dostatočné zásobovanie obyvateľstva pekárskymi výrobkami. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 

cestovinárov, ktorý zastupuje dve tretiny spoločností z celého odvetvia, sa za firmy vyjadril, že podporuje myšlienku 

celoplošného testovania. „Pekárne budú svojim pracovníkom vo všetkých regiónoch odporúčať, aby testy absolvovali. No 

zároveň svojich zamestnancov upozorňujú na to, že v prípade neabsolvovania testu a zvolenia si ‚dobrovoľnej‘ karantény, 

ktorú štát odmieta zaplatiť, si takíto zamestnanci budú musieť zobrať na obdobie karantény neplatené voľno alebo 

dovolenku,“ zareagovala Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

Podľa zväzu žiaden zamestnávateľ nie je dnes v pozícii, aby si mohol dovoliť zaplatiť svojim zamestnancom dobrovoľnú 

karanténu. Pekárne sa obávajú, aby celoplošné testovanie nespôsobilo hromadný výpadok zamestnancov a tým aj ohrozenie 

zásobovania pekárenskym tovarom. Veria tomu, že ak by si ľudí mohli otestovať sami, nevypadli by im z práce.  

„Opätovne apelujeme na to, aby sa pekárne mohli testovať mobilnými jednotkami,“ pripomenula Lopúchová. Podľa nej vláda 

nedomyslela finančný aspekt celej testovacej akcie s negatívnym až fatálnym dosahom na chod jednotlivých firiem a 

živnostníkov. „Navyše slovenské pekárne neboli zaradené do odškodnenia ani v prvej vlne tak ako ostatní potravinári, pre 

ktorých vláda vyčlenila 20 miliónov eur. Preto sú pekári z celej situácie frustrovaní a nespokojní,“ dodáva Lopúchová.  

 

ZAMESTNÁVATEĽ BY MAL  

BYŤ ÚSTRETOVÝ  

 

Národný inšpektorát práce zdôraznil, že ak zamestnanec pre neúčasť na testovaní s následným zákazom vychádzania 

nebude môcť nastúpiť na určenú zmenu podľa rozvrhu práce, ktorý vopred určil zamestnávateľ, môže to zamestnávateľ 

posúdiť ako prekážku v práci na strane zamestnanca, a to plnenie občianskej povinnosti v zmysle § 137 Zákonníka práce.  

Občianska povinnosť je okrem iného aj činnosť pri poskytnutí prvej pomoci, povinných lekárskych prehliadkach, opatreniach 

proti prenosným chorobám, iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti, izolácii z dôvodov veterinárno-

ochranných opatrení, ako aj činnosť občana, ktorému vznikla branná povinnosť a v období krízovej situácie je povinný 
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vykonať mimoriadnu službu alebo v čase vojny a vojnového stavu alternatívnu službu, pri mimoriadnych udalostiach, v 

prípadoch, keď je fyzická osoba povinná podľa osobitných predpisov poskytnúť osobnú pomoc, pri povinnej účasti 

zamestnancov na rekondičných pobytoch. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na 

nevyhnutne potrebný čas, zamestnancovi však náhrada mzdy nepatrí.  

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný uplatňovať 

všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj 

posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť. Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade 

potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.  

Zamestnávateľ môže v aktuálnej situácii (šírenie ochorenia covid-19) v záujme ochrany zdravia ostatných zamestnancov 

napríklad ustanoviť povinnosť zamestnanca preukázať sa pri vstupe na pracovisko negatívnym testom, prípadne iné 

skutočnosti, ktoré sú relevantné pre ochranu zdravia na pracovisku. „O tom, či pôjde v tomto prípade o neospravedlnené 

zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. V súčasnej situácii by mal 

zamestnávateľ citlivo zvážiť, či bude neprítomnosť zamestnanca v práci hodnotiť ako neospravedlnenú absenciu s 

príslušnými sankciami pre zamestnanca,“ tvrdí Národný inšpektorát práce.  

Odporúča preto zamestnávateľovi individuálne posudzovať každý jednotlivý prípad neprítomnosti zamestnanca v práci tak, 

aby výkon práv a povinností vyplývajúcich zamestnávateľovi z pracovnoprávnych vzťahov nebol v rozpore s dobrými mravmi 

a na škodu zamestnanca. 
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Pekárne budú svojim pracovníkom odporúčať, aby testy absolvovali.  

No zároveň zamestnancov upozorňujú, že v prípade neabsolvovania testu a zvolenia si ‚dobrovoľnej‘ karantény, ktorú štát 

odmieta zaplatiť, si zamestnanci budú musieť zobrať na obdobie karantény neplatené voľno alebo dovolenku.  

 

Tatiana Lopúchová predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 

 

 
 
  

Po obchodníkoch sa výpadku pracovnej sily obávajú aj agrofirmy. Chcú byť v 
špeciálnom režime 
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Podľa komory poľnohospodárov môže vyšší počet pracovníkov v karanténe spôsobiť obmedzenie výroby čerstvých potravín 

a zvýšenie dovozu 
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Vypneme potravinárske linky, prerušíme zber jesenných plodín a prikážeme dojniciam, aby niekoľko týždňov nedávali 

mlieko? Pýtajú sa vo výzve vláde farmári a potravinári. Blížiace sa plošné testovanie a s tým súvisiaca povinnosť ľudí zostať 

v niektorých prípadoch v karanténe považujú za hazard s plynulou výrobou potravín. Preto Slovenská poľnohospodárska a 

potravinárska komora navrhuje, aby sa firmy z agropotravinárskeho sektora zaradili medzi kritickú infraštruktúru štátu. Podľa 

komory by pomohlo napríklad prednostné testovanie ich zamestnancov. 

 

„Určite budeme apelovať na našich zamestnancov, aby testovanie absolvovali. Máme ale obavy, čo bude v prípade, ak tak 

neurobia, alebo im to z kapacitných dôvodov nebude umožnené? O pozitívnych prípadoch nehovoriac. Nemôžeme si dovoliť 

stav, keď neotestovaní ľudia nebudú môcť nastúpiť do práce“, uvádza predseda komory Emil Macho. 

 

Iba rožky a chlieb 

 

Podľa komory celospoločenské testovanie môže spôsobiť zásadné problémy napríklad pre cukrovarnícky sektor, keďže oba 

tuzemské cukrovary sú aktuálne v cukrovarníckej kampani a teda v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. 

 

Z ostatných potravinárov vyjadrujú obavy tiež pekári. Väčšie pekárne v kritickej infraštruktúre už zaradené sú. Aj preto sa 

Tatiana Lopúchová zo Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov v prípade výpadku ľudí spolieha aj na armádu. Sťažuje 

sa však na to, že jej chýbajú informácie, aby mohla informovať výrobcov. „Čo v prípade, že jeden člen domácnosti bude 

pozitívny a druhý, náš zamestnanec, negatívny?“ pýta sa. Pred povolaním armády je v pláne výpomoc kolegov z HoReCa 

segmentu, ktorí sú teraz bez práce. 

 

Ak však budú chýbať špecializovaní pracovníci, ktorých pomocný personál a nováčikovia nenahradia, T. Lopúchová varuje, 

že môže dôjsť k obmedzeniu čerstvého sortimentu v pekárňach iba na chlieb a rožky. 

 

Výpadok sedem percent 

 

Ich nedostatok by však nemali pocítiť ani v menších obciach, pretože pekárne sú vraj zvyknuté si navzájom v prípade porúch 

a iných udalostí vypomáhať. „Môže sa stať, že bude chýbať v prevádzke chlieb tak na najviac dve hodiny“, dodáva 

predsedníčka zväzu. „Mnohé obchody s potravinami majú navyše mrazené dopekané pečivá,“ pripomína. Suroviny pekárom 

zatiaľ nechýbajú. „Ani droždie,“ dodáva T. Lopúchová. 

 

Predsedníčka zväzu však priznáva, že po testovaní na Orave a v Bardejove bol výpadok zamestnancov u pekárov na úrovni 

asi sedem percent, čo nepovažuje za dramatické. Pekárom by nastali reálne problémy pri výpadku 20 až 30-percentnom 

výpadku pracovníkov. 

 

Chýbajúci pracovníci spôsobia problémy najmä menším pekárňam. Väčšie sa pripravujú na krízový scenár a rozdelili si ľudí 

do menších pracovných tímov. 

 

Výpadok pracovnej sily môžu negatívne pocítiť aj mliekari, chovatelia zvierat a všeobecne pestovatelia. To môže následne 

podľa komory rapídne znížiť výrobu čerstvých potravín. Nepriaznivá situácia je v poľnohospodárstve už dnes, keď pre 

nadmerné zrážky meškajú práce už tri týždne. Pestovatelia preto teraz potrebujú využiť všetok čas na zakladanie novej 

úrody. 

 

Zdroj: TASR, Roman Hanc 

 

Obavy majú aj obchodníci 

 

Obavy z väčšieho výpadku personálu po plošnom testovaní už skôr vyjadrila aj Slovenská aliancia moderného obchodu 

(SAMO), ktorá združuje najmä veľké zahraničné reťazce."Z pohľadu SAMO je dôležité, aby testovanie nespôsobilo výpadok 

personálu, keďže obchody s potravinami a drogériou patria pod kritickú infraštruktúru štátu. Rovnako musíme zabezpečiť 

nepretržitú prevádzku distribučných centier. Zároveň zabezpečujeme celú logistiku, aby sme minimalizovali prípady výpadkov 

tovaru, ktoré môžu byť spôsobené nárazovým predzásobením sa obyvateľstva," uviedol predseda aliancie Martin Krajčovič. 

Obchodníci podľa neho tieto riziká riešia so štátnou správou, najmä s ministerstvom hospodárstva. 

 

Martin Katriak zo Zväzu obchodu zdôrazňuje, že ich členovia sú za celoplošné testovanie, ktorého test podľa ich názoru 

prebehol úspešne. „Nerozumieme autoritám, že aj pri tejto príležitosti z jednej aj druhej strany dokážu podceňovať, či 

preceňovať skutočnosti," povedal M. Katriak."Sme toho názoru, že po počiatočných problémoch, ktoré vzhľadom na plošné 

riešenie tu boli, sa proces stabilizoval a testovanie prebieha a plní svoj účel. Veríme, že tomu tak bude i v budúcich dňoch," 
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uzatvoril prezident zväzu. 

 

https://www.trend.sk/spravy/obchodnikoch-vypadku-pracovnej-sily-obavaju-aj-agrofirmy-chcu-byt-specialnom-rezime 
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Musela to byť veľká zmena. Namiesto dlhého čakania v rade, kým ich obslúži predavačka, vítali zákazníkov regály plné 

tovaru, z ktorých si mohli sami vyberať, čo chceli. 

 

Alebo – aby sme boli presní – čo bolo práve dostať, pretože ponuka na pultoch socialistických predajní často zaostávala za 

dopytom. Ale vráťme sa späť v čase do 16. októbra 1958, keď na Molotovovej ulici v Bratislave (dnešná Obchodná), 

sprístupnili prvú samoobsluhu.  

„Otvorili predajňu Zdroja s plným sortimentom potravinárskeho tovaru, teda i s mäsom, zeleninou a ovocím, prvú tohto druhu 

na Slovensku. Má byť vzorom pre zriaďovanie ďalších takýchto predajní u nás. Gazdinky majú možnosť nakúpiť všetko pre 

kuchyňu v jednej predajni, ktorá je moderne a hygienicky zariadená,“ písali vtedy s nadšením slovenské noviny.  

Ako ďalej informovali, ľuďom už tovar nepodávala predavačka za pultom, ale sami si ho nakladali do košíka a za všetko 

zaplatili až pri pokladnici. Moderné vybavenie samoobsluhy údajne doplnili aj chladiace pulty zo Sovietskeho zväzu, z 

Nemeckej demokratickej republiky (NDR) a, pravdaže, i od domácich výrobcov.  

Koľko stáli potraviny za socializmu (1989)  

Druh tovaru cena (Kčs)  

Chlieb (1 kg) 4,40  

Čerstvé maslo (125 g) 5  

Syr Eidam tehla (1 kg) 23  

Trvanlivá saláma (1 kg) 60  

Kurča (1 kg) 30  

Olej (1 l) 25,40  

Slepačie vajce (1 ks) 1,20  

Polotučné mlieko (1 l) 2  

Hovädzie mäso (1 kg) 17  

Bravčový bôčik (1 kg) 20  

Jablká (1 kg) 6  

Zemiaky (1 kg) 1,60  

Čokoláda (100 g) 1,30  

Pivo (0,5 l) 2,50  

Víno (1 l) 28  

Zdroj: Poštová banka, ŠÚ SR. Pozn.: Priemerný hrubý mesačný plat v roku 1989 bol 3 142 Kčs a priemerná hodinová mzda 

18,50 Kčs.  

 

Kočík či nákupný vozík?  

Súdruhom vo vtedajšom Československu nemožno uprieť, že samoobslužné prevádzky zaviedli na tunajšie pomery celkom 

rýchlo. Prvá samoobsluha v USA vznikla síce už v septembri 1916, ale kým sa tento nový spôsob predaja preniesol cez 

veľkú mláku, ubehli celé desaťročia.  

Napokon, táto novinka spočiatku vzbudzovala pochybnosti aj medzi americkými obchodníkmi. Mnohí sa obávali, že 

zákazníkov neustriehnu a z regálov im budú kradnúť tovar. To sa však nepotvrdilo.  

Naopak, ukázalo sa, že ak sa ľudia voľne pohybujú medzi pultmi s rozličným sortimentom, láka ich to kupovať aj veci, ktoré 

pôvodne neplánovali. Tržby týchto predajní tak v konečnom dôsledku boli oveľa vyššie ako obchodov, kde zákazníkov 

obsluhoval predavač.  

Zábery z prvej slovenskej samoobsluhy, ktorú...  

Možno to bola práve tá nedôvera, čo spôsobilo, že Európa v tejto oblasti trochu zaostala. Obchodník Herbert Eklöh sa síce v 

roku 1938 pokúsil naučiť takto nakupovať aj Nemcov, ale príliš neuspel. Ešte začiatkom 50. rokov tak v západnom Nemecku 

fungovalo iba 39 samoobslúh.  

Eklöh sa však nevzdal a v septembri 1957 v Kolíne nad Rýnom podľa amerického vzoru otvoril aj prvý nemecký supermarket 

– s rozlohou 1 700 štvorcových metrov a 200 parkovacími miestami.  

https://www.trend.sk/spravy/obchodnikoch-vypadku-pracovnej-sily-obavaju-aj-agrofirmy-chcu-byt-specialnom-rezime
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Samoobsluhám sa väčšmi darilo vo Švajčiarsku, kde už po druhej svetovej vojne vznikla ich prvá obchodná sieť. Vo 

Francúzsku prvú samoobsluhu otvorili v roku 1948, v Rakúsku v roku 1950 v Linzi, o rok neskôr už samoobsluhy pribúdali aj 

vo Veľkej Británii a o tri roky neskôr i v západnom Nemecku.  

Ako však pre nemecký denník Die Presse vysvetlila odborníčka Lydia Langerová, istý čas trvalo, kým si samoobslužné 

predajne získali dôveru obchodníkov, no aj zákazníkov. Nemcom sa napríklad nepáčilo, že mali používať veľký nákupný 

vozík. Pripomínal im totiž kočík a zdalo sa im nedôstojné tlačiť ho pred sebou. Nakoniec však zvíťazil konzum…  

 

Predaj bez predavačov  

S nápadom, aby sa ľudia obslúžili sami, sa už medzitým pohrávali aj socialistické štáty. V NDR napríklad už v roku 1951 

experimentovali s tzv. samoobslužnými kútmi v obchodoch, kde si zákazníci z vybraného sortimentu mohli naložiť veci do 

košíka. Skutočnú samoobsluhu však otvorili až v decembri 1956 vo východnom Berlíne.  

Za Československom sa zdržali o jeden a pol roka. Na pražskom Žižkove totiž do takej predajne prví ľudia vstúpili už 1. júna 

1955. Nad vchodom sa hrdo týčila tabuľa s nápisom: „Samoobsluha. Prodej bez prodavačů“. A ako postrehli doboví 

svedkovia, zákazníci si taký druh nákupu užívali.  

Bodaj by nie. Tovar si mohli dôkladne poobzerať, poťažkať v ruke, ohmatať. Nemuseli brať to, čo im podá predavačka, ale to, 

čo si sami vyberú. Mohli sa tiež prechádzať medzi regálmi, čítať etikety. A všetko mali pod jednou strechou, hoci nová 

„samoška“ sprvoti ponúkala iba 250 druhov tovaru.  

Chválou nešetrili ani ekonómovia, ktorí vyrátali, že kým klasický nákup v pultových obchodoch zabral priemerne 15 až 20 

minút, v novej samoobsluhe sa dá vybaviť už za tri-štyri minúty, a to bez toho, aby sa čakalo v dlhočizných radoch.  

Úspech priekopníckej „samošky“ na Žižkove bol taký veľký, že jej sestry začali vyrastať v celej krajine ako huby po daždi. 

Spočiatku sa to dialo dosť chaoticky, no už do konca roka ich existovalo asi 80.  

Všetky sa však nachádzali v Čechách a na Morave. Trvalo vyše troch rokov, kým si nakupovanie v samoobsluhe mohli 

vychutnať aj ľudia na Slovensku.  

 

Lámači rekordov  

Zaujímavé je, že zatiaľ čo pri iných veciach Československo – presne v duchu doby – hľadalo inšpiráciu u veľkého 

sovietskeho brata, tentoraz hľadelo radšej na Západ. Ministerstvo pre vnútorný obchod svojich pracovníkov posielalo do 

Anglicka či Švédska, aby zistili, ako majú také predajne správne vyzerať.  

Oplatilo sa. V socialistickom Československu nastal po roku 1958 nevídaný „samoobslužný boom“. O rok neskôr len na 

území Prahy stálo 148 takých prevádzok. A v decembri 1965 denník Rudé právo pyšne oznamoval, že v ČSSR je už viac ako 

10-tisíc samoobslužných predajní, z toho dve tretiny na vidieku.  

A ich výstavba úspešne pokračovala. Krajina tak v počte predajní postupne predbehla i Rakúsko, Nemeckú spolkovú 

republiku či Veľkú Britániu.  

Prví zákazníci v bratislavskej samoobsluhe na...  

Ako to však už býva, kvantita ešte neznamená kvalitu. Československých „samošiek“ bolo možno veľa, ale často to boli len 

malé predajne s nanajvýš skromnou ponukou, kde raz chýbalo to, raz ono. Obchody tiež trápil nedostatok pokladníc a 

chladiacich boxov, pretože ich domáce podniky nevedeli vyrobiť.  

Nehovoriac o tom, že v západnej Európe čoskoro začali vyrastať aj moderné supermarkety a od 60. rokov dokonca 

hypermarkety. A to boli predajne s takými rozmermi a ponukou, o akých sa v našich zemepisných šírkach ani nechyrovalo.  

 

Potravinové hity, ktoré prežili dodnes  

Kofola – vynález českého farmaceuta Zdeňka Blažeka sa predáva od roku 1960.  

Vinea – jej originálny recept vytvoril v roku 1973 v Modre vedecký pracovník Ján Farkaš. Ešte za socializmu, koncom 80. 

rokov ju dokonca vyvážali do USA a Kanady.  

Treska v majonéze – slovenská pochúťka, ktorá sa nevyrába nikde inde na svete, vznikla v roku 1954 pod rukami 

bratislavského kuchára Júliusa Boška.  

Francúzska vrecúšková polievka – prvá tohto druhu v ČSSR, v roku 1971 ju vyvinul tím slovenskej výskumníčky Dariny 

Matyášovej z prievidzského závodu Carpathia.  

Pigi čaj – v Popradských baliarňach ho začali vyrábať v roku 1963, dovtedy sa v Československu predávali len sypané čaje.  

Deva a Rumba – čokoládová tyčinka s obrázkom dievčatka v bodkovanej šatke je na trhu od roku 1951 (pôvodne sa volala 

Milena). Podnik Deva v Trebišove kedysi vyrábal i čokoládovú tyčinku Rumba, ktorú potom prevzalo Figaro.  

Kávenky, Horalky a ďalšie oblátky – Pečivárne Sereď začali v roku 1961 vyrábať Kávenky, o dva roky neskôr Kakaové rezy, v 

roku 1965 aj legendárne Horalky. V roku 1969 pribudla Mila a v roku 1988 Lina.  

Tavený syr Karička – najznámejší topený syr na Slovensku pochádza z Michaloviec, na pultoch predajní sa objavil v roku 

1976.  

Plnotučná horčica – s jej výrobou sa začalo v roku 1953 v Žiline, neskôr sa produkcia presunula do Liptovského Mikuláša.  

BB puding – jeho receptúra pochádza od piešťanského lekárnika, ktorý hľadal vhodnú výživu pre slabé dojčatá. Výrobu 

spustili v roku 1947.  
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Suchá saláma Nitran – obľúbenú údeninu už vyrába kdekto, len v mieste jej rodiska nik. S jej výrobou sa začalo v roku 1978 

v Nitre.  

Minerálky – Santovka, Slatina, Fatra, Budišská, Maštínska, Baldovská, Salvatorka či Cígeľka… Väčšina z nich sa predáva 

dodnes.  

Zlatý Bažant – začali ho variť v roku 1969, pôvodne ako Hurbanovské pivo. V roku 1971 ho ako prvé v ČSSR balili do 

plechoviek a v roku 1979 ho už vyvážali do 12 krajín.  

 

V Komárne otvorili samoobsluhu až 7. augusta 1970. Predávali v nej 600 druhov tovaru. Autor: TASR.  

 

 

https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/566931-vitajte-v-samoobsluhe/ 

https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/566931-vitajte-v-samoobsluhe/
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Koncom roka 1918 sa rabovačky nevyhli ani Púchovu. Dedinčania z Maríkovskej doliny zaplavili Púchov a vyrabovali byty 42 

židovských rodín, medzi inými aj krčmu Mórica Nathana (stav v r.1988).  

 

Deň 28. október je pamätným dňom vzniku samostatného česko-slovenského štátu v roku 1918.  

Československá republika vznikla pričinením skutočných národovcov – Čecha Tomáša Garrigue Masaryka a Slováka Milana 

Rastislava Štefánika. Obaja žili v zahraničí a mali blízko k mocenským štruktúram, či už v Spojených štátoch alebo vo 

Francúzsku. Podchytili snahu našich krajanov v USA o vytvorenie nového spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý mal 

byť budovaný na úplne nových základoch, oba národy mali byť slobodné a nezávislé.  

Vzniku republiky predchádzala Clevelandská dohoda našich krajanov z roku 1915, podľa ktorej mal byť vytvorený spoločný 

federatívny štát, kde by Slovensko malo úplnú autonómiu a Pittsburghská dohoda z roku 1918. Prvá svetová vojna, nazývaná 

aj Veľká vojna, rozvrátila dovtedajšie usporiadanie sveta a spôsobila tak hlboké zmeny v Európe ako aj v živote našich 

národov. Pretože dohodové mocnosti súhlasili so vznikom nového štátoprávneho usporiadania v strednej Európe, českým 

poslancom vo viedenskom sneme nič nebránilo dňa 28. októbra 1918 vyhlásiť Československú republiku. O dva dni neskôr, 

t.j. 30. októbra sa k tejto novej republike Martinskou deklaráciou pripojili aj Slováci.  

Cesta budovania nového štátu bola teda otvorená. Ani v českých krajinách a ani na Slovensku sa nekonali žiadne boje medzi 

armádami Trojspolku a Dohody, takže materiálne škody vzniknuté pohybmi frontov nevznikli. No napriek tomu úsilie o 

budovanie nového štátu a obnovu hospodárstva bolo nesmierne ťažké. Čo robiť skôr v tejto novej republike? Budovať novú 

štruktúru riadenia štátu? Zásobovať vyhladované obyvateľstvo? Obrániť novú republiku budovaním armády? Odzbrojiť 

vracajúcich sa vojakov a zabrániť nepokojom? Kto to všetko zabezpečí? Moc na Slovensku po 30. októbri prebrala 

Slovenská národná rada sídliaca v Martine, ktorá ju však už po 2 týždňoch odovzdala Ministrovi s plnou mocou pre správu 

Slovenska (ďalej len „MsPMS“) Dr. Vavrovi Šrobárovi.  

 

Obvodné a okresné slovenské národné rady  

Od prvých novembrových dní postupne vznikali slovenské národné rady v jednotlivých obciach a okresoch a nahrádzali tak 

dovtedajšiu štátnu správu (obvodné notárske úrady). Jedna z prvých v našom regióne vznikla 6. novembra 1918 v Košeckom 

Veľkom Podhradí. Hneď na ďalší deň jej členovia sa zúčastnili utvorenia okresnej národnej rady v Ilave, ktorá mala riešiť a 

zabezpečovať úlohy okresného charakteru namiesto slúžnovského úradu. Po krátkej prestávke slúžnovské a notárske úrady 

opäť začali naplno fungovať, avšak s vymenenými, k Československej republike lojálnymi úradníkmi.  

Činnosť okresných a obecných slovenských národných rád bola teda dočasná – trvala do konca roku 1918, kedy napr. 

okresná národná rada v Púchove odovzdala svoje právomoci novej štátnej správe do rúk novému hlavnému slúžnemu Dr. J. 

Malovcovi. Zároveň zaslala ďakovný list všetkým obvodným notárom za ich podporu a pomoc v riadení okresu.  

Vyzbrojení vojaci vracajúci sa z frontov a vidiaci biedu v civilnom domácom prostredí, obrátili svoj hnev voči bohatšej vrstve 

spoločnosti formou rabovačiek. Padli im za obeť obchody, verejné sklady, panské domácnosti, kaštiele, fary, ale aj školské a 

úradné budovy. Vojakmi posmelené domáce obyvateľstvo tiež vykonávalo rabovanie židovských nehnuteľností a fyzické 

napádanie ich majiteľov. Najskôr bolo treba zastaviť anarchiu, odzbrojiť vojakov a hlavne upokojiť situáciu v spoločnosti.  

 

Slúžnovské úrady – povinnosti a právomoci  

Začiatkom roka 1921 bola vyhlásená zbraňová amnestia, podľa ktorej mali muži dobrovoľne odovzdať všetky zbrane do 3 dní 

od účinnosti vyhlášky. Ak tak urobili, zbraň im bola zo slúžnovského úradu po čase vrátená aj s príslušným dokladom o držbe 

zbrane, avšak sa to týkalo len politicky spoľahlivých osôb.  

Prvé československé vojenské oddiely za účasti slúžneho, notára a starostu obce robili domové prehliadky s cieľom 

rekvirovať zbrane, čím sa mala znížiť možnosť ozbrojeného násilia v spoločnosti. Druhou bezpodmienečnou povinnosťou 

tohto štátneho úradu bolo zabezpečiť základné potraviny, ktoré po vojne chýbali v celej Európe, nielen v ČSR. Počas 

vojnových rokov boli roľníci nútení odovzdávať na front obilie, zemiaky a dobytok, takže pravdepodobnosť dobrovoľného 

predaja potravín štátu bola veľmi malá.  

Výkup sa dial za pomoci armády. Ďalšími členmi výkupnej komisie okrem slúžneho bol starosta príslušnej obce, obvodný 

notár, účtovník a veliteľ vojenského oddielu. MsPMS však stanovil, že vo vojenských jednotkách asistujúcich pri 

nedobrovoľnom výkupe na Slovensku museli byť výlučne slovenskí vojaci. Ich povinnosťou pri prehliadkach roľníckych 

usadlostí bolo správať sa ohľaduplne, ale vyhľadať a vykúpiť pre štátne zásobovanie čo najviac potravín s tým, že roľníkom 

bola ponechaná len minimálna dávka pre rodinu. Obežník stanovoval, koľko obilia či múky stačí na mesiac dospelému 

mužovi, žene, deťom do a nad 10 rokov. Všetko sa zvážilo, prepočítalo a „prebytok“ sa zrekviroval. Len týmto spôsobom bolo 

možné zabezpečiť minimálnu dávku potravín pre každého občana.  

Po žatve roku 1920 MsPMS stanovilo povinný kontingent dodávok obilia pre púchovský okres v rozsahu 140 vagónov obilia, 

z čoho napr. Obvodný notársky úrad v Lednici mal zabezpečiť od roľníkov a veľkostatkárov 4 vagóny obilia. Ak sa kvóta 

nesplnila, rekvirovalo sa za pomoci armády. Štát stanovil aj dohľad nad činnosťou mlynov, o produkcii ktorých musela 

okresná zásobovacia komisia pravidelne informovať. Mlynári nesmeli bez príčiny zastaviť prácu ani svojvoľne zvyšovať cenu 

za mletie. Rovnako museli obce každý mesiac spoločne odovzdať aj hovädzí dobytok v rozsahu 5 – 10 kusov za notársky 

obvod, ktorý združoval približne 4 – 8 obcí.  
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Pre spravodlivosť treba podotknúť, že štát stanovil pevné výkupné ceny. Keď k 1. marcu 1920 z rozhodnutia ministerstva sa 

konečne mohla znížiť cena mlynských výrobkov, t.j. múky, a chleba, okresná zásobovacia komisia skontrolovala a 

zaevidovala všetko obilie v skladoch, obchodoch a múku v pekárňach, ba dokonca aj pripravené cesto a chlieb upečený do 

6. hodiny večer dňa 29.2. Pri rannom predaji sa už pekári a obchodníci museli predávať za štátom stanovenú cenu. 

Výhovorky, že múku kúpili ešte za vyššiu cenu, neobstála – pri zistení cenového priestupku sa pokutovalo.  

 

Roľnícke družstvá a pozemková reforma  

Myšlienka zakladania roľníckych družstiev rozhodne nie je vynález zo sovietskeho Ruska alebo jeho kopírovanie u nás po 

roku 1948. Županský poľnohospodársky inšpektorát v Trenčíne už 23. júna 1919 vyzval notárov, aby propagovali myšlienku 

poľnohospodárskeho družstva, kde sa spoja roľníci za účelom rozvoja poľnohospodárstva, spoločných skladov produktov, 

vzájomnej pomoci, spoločného spracovania poľnoproduktov a čo najvýhodnejšieho speňaženia potravín. Družstvá mali pre 

svojich členov zabezpečiť spoločné poľnohospodárske stroje a náradie, osivo a sadivo, plemenný dobytok a mali dbať o 

vzdelávanie roľníkov. Družstvo malo získať peňažné prostriedky z členských podielov, zápisného a zo štátnej podpory.  

Pozemková reforma, ktorá prebiehala od roku 1919 na základe zákona č. 215 Sb.z. mala za cieľ rozparcelovať veľkostatky 

medzi drobných roľníkov a bezzemkov. Roľníci získali za pomerne dobrú cenu role v rozsahu 0,5 ha – 2 ha. Pozemková 

reforma bola uskutočnená len čiastočne – viaceré veľkostatky boli pridelené jednotlivým legionárom alebo úplne vyňaté spod 

pozemkového zákona. Ešte stále bolo zachované veľké pozemkové vlastníctvo. Nedokončenú pozemkovú reformu využívala 

maďarská vláda na vyvolávanie nespokojnosti medzi slovenskými roľníkmi na vidieku, kde neprebiehali také prudké stretnutia 

a šarvátky s Maďarmi ako v mestách. Tlak na zabezpečenie potravín sa však v dôsledku prídelov pôdy trochu zmiernil.  

Jarmila Balážová 

https://www.puchovskenoviny.sk/ako-zacinala-ceskoslovenska-republika-1-cast/ 

https://www.puchovskenoviny.sk/ako-zacinala-ceskoslovenska-republika-1-cast/
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Podľa komory poľnohospodárov môže vyšší počet pracovníkov v karanténe spôsobiť obmedzenie výroby čerstvých potravín 

a zvýšenie dovozu 

 

Podľa komory poľnohospodárov môže vyšší počet pracovníkov v karanténe spôsobiť obmedzenie výroby čerstvých potravín 

a zvýšenie dovozu  

Vypneme potravinárske linky, prerušíme zber jesenných plodín a prikážeme dojniciam, aby niekoľko týždňov nedávali 

mlieko? Pýtajú sa vo výzve vláde farmári a potravinári. Blížiace sa plošné testovanie a s tým súvisiaca povinnosť ľudí zostať 

v niektorých prípadoch v karanténe považujú za hazard s plynulou výrobou potravín. Preto Slovenská poľnohospodárska a 

potravinárska komora navrhuje, aby sa firmy z agropotravinárskeho sektora zaradili medzi kritickú infraštruktúru štátu. Podľa 

komory by pomohlo napríklad prednostné testovanie ich zamestnancov.  

„Určite budeme apelovať na našich zamestnancov, aby testovanie absolvovali. Máme ale obavy, čo bude v prípade, ak tak 

neurobia, alebo im to z kapacitných dôvodov nebude umožnené? O pozitívnych prípadoch nehovoriac. Nemôžeme si dovoliť 

stav, keď neotestovaní ľudia nebudú môcť nastúpiť do práce“, uvádza predseda komory Emil Macho.  

Podľa komory celospoločenské testovanie môže spôsobiť zásadné problémy napríklad pre cukrovarnícky sektor, keďže oba 

tuzemské cukrovary sú aktuálne v cukrovarníckej kampani a teda v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke.  

Z ostatných potravinárov vyjadrujú obavy tiež pekári. Väčšie pekárne v kritickej infraštruktúre už zaradené sú. Aj preto sa 

Tatiana Lopúchová zo Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov v prípade výpadku ľudí spolieha aj na armádu. Sťažuje 

sa však na to, že jej chýbajú informácie, aby mohla informovať výrobcov. „Čo v prípade, že jeden člen domácnosti bude 

pozitívny a druhý, náš zamestnanec, negatívny?“ pýta sa. Pred povolaním armády je v pláne výpomoc kolegov z HoReCa 

segmentu, ktorí sú teraz bez práce.  

Ak však budú chýbať špecializovaní pracovníci, ktorých pomocný personál a nováčikovia nenahradia, T. Lopúchová varuje, 

že môže dôjsť k obmedzeniu čerstvého sortimentu v pekárňach iba na chlieb a rožky.  

Ich nedostatok by však nemali pocítiť ani v menších obciach, pretože pekárne sú vraj zvyknuté si navzájom v prípade porúch 

a iných udalostí vypomáhať. „Môže sa stať, že bude chýbať v prevádzke chlieb tak na najviac dve hodiny“, dodáva 

predsedníčka zväzu. „Mnohé obchody s potravinami majú navyše mrazené dopekané pečivá,“ pripomína. Suroviny pekárom 

zatiaľ nechýbajú. „Ani droždie,“ dodáva T. Lopúchová.  

Predsedníčka zväzu však priznáva, že po testovaní na Orave a v Bardejove bol výpadok zamestnancov u pekárov na úrovni 

asi sedem percent, čo nepovažuje za dramatické. Pekárom by nastali reálne problémy pri výpadku 20 až 30-percentnom 

výpadku pracovníkov.  

Chýbajúci pracovníci spôsobia problémy najmä menším pekárňam. Väčšie sa pripravujú na krízový scenár a rozdelili si ľudí 

do menších pracovných tímov.  

Výpadok pracovnej sily môžu negatívne pocítiť aj mliekari, chovatelia zvierat a všeobecne pestovatelia. To môže následne 

podľa komory rapídne znížiť výrobu čerstvých potravín. Nepriaznivá situácia je v poľnohospodárstve už dnes, keď pre 

nadmerné zrážky meškajú práce už tri týždne. Pestovatelia preto teraz potrebujú využiť všetok čas na zakladanie novej 

úrody.  

Obavy z väčšieho výpadku personálu po plošnom testovaní už skôr vyjadrila aj Slovenská aliancia moderného obchodu 

(SAMO), ktorá združuje najmä veľké zahraničné reťazce.“Z pohľadu SAMO je dôležité, aby testovanie nespôsobilo výpadok 

personálu, keďže obchody s potravinami a drogériou patria pod kritickú infraštruktúru štátu. Rovnako musíme zabezpečiť 

nepretržitú prevádzku distribučných centier. Zároveň zabezpečujeme celú logistiku, aby sme minimalizovali prípady výpadkov 

tovaru, ktoré môžu byť spôsobené nárazovým predzásobením sa obyvateľstva,” uviedol predseda aliancie Martin Krajčovič. 

Obchodníci podľa neho tieto riziká riešia so štátnou správou, najmä s ministerstvom hospodárstva.  

Martin Katriak zo Zväzu obchodu zdôrazňuje, že ich členovia sú za celoplošné testovanie, ktorého test podľa ich názoru 

prebehol úspešne. „Nerozumieme autoritám, že aj pri tejto príležitosti z jednej aj druhej strany dokážu podceňovať, či 

preceňovať skutočnosti,"povedal M. Katriak. “Sme toho názoru, že po počiatočných problémoch, ktoré vzhľadom na plošné 

riešenie tu boli, sa proces stabilizoval a testovanie prebieha a plní svoj účel. Veríme, že tomu tak bude i v budúcich dňoch,” 

uzatvoril prezident zväzu.  

 

 

 

https://biznis.sk/article/po-obchodnikoch-sa-vypadku-pracovnej-sily-obavaju-aj-agrofirmy-chcu-byt-v-specialnom-

rezime/5f993edc92e9dd2c7daaacc7 

https://biznis.sk/article/po-obchodnikoch-sa-vypadku-pracovnej-sily-obavaju-aj-agrofirmy-chcu-byt-v-specialnom-rezime/5f993edc92e9dd2c7daaacc7
https://biznis.sk/article/po-obchodnikoch-sa-vypadku-pracovnej-sily-obavaju-aj-agrofirmy-chcu-byt-v-specialnom-rezime/5f993edc92e9dd2c7daaacc7
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Priemerná slovenská domácnosť dá aktuálne za nákup v obchode s potravinami približne 24 eur. Oproti prvému lockdownu z 

marca tohto roka ide o priemernú úsporu piatich eur. 

 

Zostavený nákupný košík obsahuje najčastejšie nakupované položky ako maslo, chlieb, vajcia, ovocie, zeleninu či mäso. Ide 

v priemere o týždenný nákup. Ceny potravín sa podľa Štatistického úradu SR v septembri znížili o 0,5 %. Ovplyvnili to najmä 

nižšie ceny ovocia o 1,6 %, chleba a obilnín o 1,5 %, zeleniny (vrátane zemiakov) o 0,7 %, mlieka, syrov a vajec o 0,5 %, 

olejov a tukov o 0,3 %.  

„Tento rok ovplyvňuje ceny potravín do veľkej miery koronavírus a s tým súvisiace opatrenia. Počas prvého lockdownu bola 

obmedzená medzinárodná doprava, čo malo vplyv na ceny dovážaných potravín. Na ceny tlačilo aj výrazné predzásobenie 

obyvateľstva. Stále však platí, že ceny potravín ovplyvňuje najmä úroda, ktorá je závislá od počasia, ďalej náklady na prácu 

ako sú príplatky za prácu v noci, cez víkend a cez sviatky, spracovanie surovín či prepravné a iné náklady. Všeobecne platí, 

že slabšia úroda znamená následne vyššie ceny,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.  

Mnohé sektory trpeli na jar kvôli obmedzeniam medzinárodného obchodu. Úradovali však aj iné okolnosti. Napríklad 

nepriaznivé počasie. Najmä pestovatelia ovocia a zeleniny prišli o sezónnych pracovníkov z tretích krajín, ktorí pre zavreté 

hranice nemohli pricestovať. Mnohí z tých domácich boli na OČR-kách so svojimi deťmi. Podobné problémy mali nielen 

slovenskí, ale aj zahraniční producenti, čím sa navyšovala cena domácich ale aj dovážaných potravín. Aktuálne v prípade 

zeleniny znižuje cenu lepšia domáca úroda.  

Aktuálne vzrástli ceny mäsa o 0,4 % vplyvom vyšších cien údenín a hovädzieho mäsa. Pri cenách bravčového mäsa vidíme 

stále vyššie cenovky.  

„Ak sa pozrieme na priemerný nákup, ktorý vyjde na zhruba 24 eur, v nákupnom košíku máme lacnejšie mliečne výrobky, 

priplácame si medziročne napríklad za jablká, a to až o 14,5 %, ako aj za bravčové výrobky, ktoré medziročne zdraželi 

najviac. Podpísal sa pod to africký mor ošípaných, ktorý zdecimoval farmy po celom svete a zvýšil dopyt po bravčovom mäse 

z Európy, pričom spotrebitelia rastúce ceny bravčoviny pociťujú už od minulého roka,“ doplnila Buchláková.  

Postupne klesá cena vajíčok, za 10 kusové balenie zaplatíme v priemere 1,49 eur, polohrubá múka, či šunková saláma. 

Naopak výrazne zlacnel tvaroh, maslo či zemiaky. Kilo zemiakov vyjde aktuálne 0,67 eur.  

Gazdinky nepoteší zdražovanie cukru. Na svetových trhoch sa jeho ceny dostali najvyššie za posledné tri roky. Dôvodom je 

výrazné zníženie produkcie cukru v Indii, ktorý je najväčší svetový producent cukru. Kilo kryštálového cukru sa u nás predáva 

v priemere za 0,73 eur, čo je medziročný rast o vyše sedem percent.  

„Výrazné predzásobovanie oslablo, a to aj napriek príchodu druhej vlny koronavírusu. Slováci sa totiž počas prvej presvedčili, 

že slovenskí obchodníci na vzniknutú situácii reagujú navyšovaným zásob základných trvanlivých potravín. Zvýšený dopyt 

preto neohrozil dostupnosť jednotlivých výrobkov. Pokiaľ v niektorom obchode nie je krátkodobo nejaký druh tovaru, je to 

tým, že väčšina obchodov nemá vlastné sklady, ale sú zásobované priebežnými rozvozmi z centrálnych skladov,“ doplnila 

Buchláková.  

Správanie Slovákov v obchodoch sa však zmenilo. Mnohí prešli na nakupovanie cez internet, ktoré pre nich predstavuje 

väčšiu istotu, nakoľko v kamenných obchodoch je väčšie riziko nakazenia. Mnohé položky, napríklad elektronika, sú 

častokrát lacnejšie, ak ich kupujeme cez internet. Novodobým fenoménom je kúpa potravín online, čo si doteraz Slováci 

podľa rôznych prieskumov nevedeli predstaviť. Koronakríza spôsobila, že už nepotrebujú tovar chytiť či ovoňať. Dôležitejšia 

je v súčasnosti pre Slovákov bezpečnosť pri nakupovaní.  

Ceny vybraných druhov potravín (v eurách)  

Tovar Množstvo Cena  

Slepačie vajcia 20 ks 2,98  

Čerstvé maslo 125 g 1,14  

Tvaroh 250 g 1,21  

Zemiaky 1 kg 0,67  

Jablká 1 kg 1,56  

Cukor kryštálový 1kg 0,73  

Ryža 1 kg 1,52  

Chlieb tmavý 1 kg 1,50  

Bravčové karé s kosťou 1 kg 5,06  

Mlieko polotučné 1 liter 0,78  

Šunková saláma 100 g 0,68  

Zdroj: Štatistický úrad SR, údaje za september 2020  
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Priemerná slovenská domácnosť zaplatí za nákup v potravinách približne 24 eur. Oproti prvému lockdownu z marca je to 

približne o päť eur menej. 

 

Zostavený nákupný košík obsahuje najčastejšie nakupované položky ako maslo, chlieb, vajcia, ovocie, zeleninu či mäso. Ide 

v priemere o týždenný nákup. Ceny potravín sa podľa Štatistického úradu SR v septembri znížili o 0,5 %. Ovplyvnili to najmä 

nižšie ceny ovocia o 1,6 %, chleba a obilnín o 1,5 %, zeleniny (vrátane zemiakov) o 0,7 %, mlieka, syrov a vajec o 0,5 %, 

olejov a tukov o 0,3 %.  

„Tento rok ovplyvňuje ceny potravín do veľkej miery koronavírus a s tým súvisiace opatrenia. Počas prvého lockdownu bola 

obmedzená medzinárodná doprava, čo malo vplyv na ceny dovážaných potravín. Na ceny tlačilo aj výrazné predzásobenie 

obyvateľstva. Stále však platí, že ceny potravín ovplyvňuje najmä úroda, ktorá je závislá od počasia, ďalej náklady na prácu 

ako sú príplatky za prácu v noci, cez víkend a cez sviatky, spracovanie surovín či prepravné a iné náklady. Všeobecne platí, 

že slabšia úroda znamená následne vyššie ceny,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.  

Mnohé sektory trpeli na jar kvôli obmedzeniam medzinárodného obchodu. Úradovali však aj iné okolnosti. Napríklad 

nepriaznivé počasie. Najmä pestovatelia ovocia a zeleniny prišli o sezónnych pracovníkov z tretích krajín, ktorí pre zavreté 

hranice nemohli pricestovať. Mnohí z tých domácich boli na OČR-kách. Podobné problémy mali nielen slovenskí, ale aj 

zahraniční producenti, čím sa navyšovala cena domácich ale aj dovážaných potravín. Aktuálne v prípade zeleniny znižuje 

cenu lepšia domáca úroda.  

Vzrástli ale ceny mäsa o 0,4 % vplyvom vyšších cien údenín a hovädzieho mäsa. Pri cenách bravčového mäsa vidíme stále 

vyššie cenovky.  

„Ak sa pozrieme na priemerný nákup, ktorý vyjde na zhruba 24 eur, v nákupnom košíku máme lacnejšie mliečne výrobky, 

priplácame si medziročne napríklad za jablká, a to až o 14,5 %, ako aj za bravčové výrobky, ktoré medziročne zdraželi 

najviac. Podpísal sa pod to africký mor ošípaných, ktorý zdecimoval farmy po celom svete a zvýšil dopyt po bravčovom mäse 

z Európy, pričom spotrebitelia rastúce ceny bravčoviny pociťujú už od minulého roka,“ doplnila Buchláková.  

Postupne klesá cena vajec, za 10 kusové balenie zaplatíme v priemere 1,49 eura, polohrubá múka, či šunková saláma. 

Naopak výrazne zlacnel tvaroh, maslo či zemiaky. Kilo zemiakov vyjde aktuálne 0,67 eura.  

Gazdinky nepoteší zdražovanie cukru. Na svetových trhoch sa jeho ceny dostali najvyššie za posledné tri roky. Dôvodom je 

výrazné zníženie produkcie cukru v Indii, ktorý je najväčší svetový producent cukru. Kilo kryštálového cukru sa u nás predáva 

v priemere za 0,73 eura, čo je medziročný rast o viac ako sedem percent.  

„Výrazné predzásobovanie oslablo, a to aj napriek príchodu druhej vlny koronavírusu. Slováci sa totiž počas prvej presvedčili, 

že obchodníci na vzniknutú situácii reagujú navyšovaným zásob základných trvanlivých potravín. Zvýšený dopyt preto 

neohrozil dostupnosť jednotlivých výrobkov. Pokiaľ v niektorom obchode nie je krátkodobo nejaký druh tovaru, je to tým, že 

väčšina obchodov nemá vlastné sklady, ale sú zásobované priebežnými rozvozmi z centrálnych skladov,“ doplnila 

Buchláková.  

Správanie Slovákov v obchodoch sa však zmenilo. Mnohí prešli na nakupovanie cez internet, ktoré pre nich predstavuje 

väčšiu istotu, nakoľko v kamenných obchodoch je väčšie riziko nakazenia. Mnohé položky, napríklad elektronika, sú 

častokrát lacnejšie, ak ich kupujeme cez internet. Novodobým fenoménom je kúpa potravín online, čo si doteraz Slováci 

podľa rôznych prieskumov nevedeli predstaviť. Koronakríza spôsobila, že už nepotrebujú tovar chytiť či ovoňať. Dôležitejšia 

je v súčasnosti pre Slovákov bezpečnosť pri nakupovaní.  

Ceny vybraných druhov potravín ( v eurách)  

Tovar Množstvo Cena  

Slepačie vajcia 20 ks 2,98  

Čerstvé maslo 125 g 1,14  

Tvaroh 250 g 1,21  

Zemiaky 1 kg 0,67  

Jablká 1 kg 1,56  

Cukor kryštálový 1kg 0,73  

Ryža 1 kg 1,52  

Chlieb tmavý 1 kg 1,50  

Bravčové karé s kosťou 1 kg 5,06  

Mlieko polotučné 1 liter 0,78  

Šunková saláma 100 g 0,68  

Zdroj: Štatistický úrad SR, údaje za september 2020  
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