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6. Ekonomický život a doprava 

 

6.1 Ekonomický život 

 

Pandémia ohrozuje priemysel i pracovné miesta 

 

Pandémia nového koronavírusu a rozsiahle vládne opatrenia 

proti šíreniu nákazy tvrdo zasiahli aj podniky v Trenčianskom 

kraji. Kým niektoré svoju činnosť obmedzujú, iné ju úplne 

stopli. Ekonomické dosahy môžu byť veľké pre spoločnosti, 

ako aj ich súčasných zamestnancov. Zamestnávatelia čakajú na 

návrhy štátnej pomoci i na vládne rozhodnutia pre podporu 

udržania zamestnanosti. 

Šírenie nákazy veľmi intenzívne vnímajú aj v trenčianskom 

odštepnom závode spoločnosti Leoni, ktorá je globálnym do-

dávateľom vodičov, 

optických vlákien, káb-

lov a káblových sys-

témov. Tie putujú naj-

mä do automobilového 

priemyslu, ktorý pan-

démia zasiahla celo-

svetovo. 

Na Slovensku poza-

stavili výrobu všetky automobilky. Podľa vedúceho trenčian-

skeho odštepného závodu Leoni Miroslava Šuleka spoločnosť 

v rámci opatrení už pred niekoľkými týždňami vytvorila pra-

covnú skupinu na koordináciu situácie. Priestory začali čistiť 

častejšie, upravili aj predpisy v závodných jedálňach a nain-

štalovali dezinfekčné zásobníky. Spoločnosť celosvetovo zmra-

zila aj pracovné cesty do zahraničia. 

https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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Leoni podľa neho pozorne sleduje správy týkajúce sa zasta-

venia výroby automobilov a so zákazníkmi je v kontakte, rov-

nako ako s dodávateľmi a vládou. 

„Vidíme, že tieto zastavenia výrob majú vplyv na našu spo-

ločnosť, ale teraz je príliš skoro na to, aby sme mohli konkrétne 

naznačiť dôsledky na naše podnikanie,“ povedal k možným 

škodám zapríčinenými pandémiou. 

Pre takmer úplný nedostatok dopytu zo strany zákazníkov 

spoločnosť dočasne znížila výrobu v niektorých závodoch. V 

iných ju úplne zatvorili. 

„Týka sa to okrem iného aj nášho závodu na Slovensku, v 

odštepnom závode v Trenčíne. Týka sa to okolo 900 zamest-

nancov. Uznávame, že pre našich zamestnancov je to ťažké 

obdobie, ale k prijatým opatreniam nemáme alternatívu,“ zdô-

raznil Miroslav Šulek. 

Ako doplnil, v trenčianskom a ilavskom závode však naplno 

funguje oddelenie vývoja a konštrukcie, ktoré, naopak, musia 

zintenzívniť svoj vývoj. Odôvodňuje to opatreniami svojich 

zákazníkov, ktorí vývoj nových áut výrazne zintenzívnili. 

„Odštepné závody v Starej Turej, Trenčianskej Teplej – 

Dobrej ako aj v Jaklovciach nie sú veľmi dotknuté znížením 

výroby, pretože svoje výrobky umiestňujú v zdravotníckom 

priemysle. Takáto diverzifikácia je výhodná a pomáha našej 

firme prekonať podobné krízy, akú zažívame aj teraz,“ dodal 

riaditeľ trenčianskeho odštepného závodu s tým, že spoločnosť 

využije všetky možnosti na refundáciu, ktoré štát ponúkne. 

Nemecká spoločnosť by podľa jeho slov privítala napríklad aj 

skrátenie pracovného času z piatich na štyri dni v týždni s tým, 

že výpadok príjmu zamestnanca nahradí štát. 

Pandémia sa dotkla aj spoločnosti Adient, ktorá je svetovým 

lídrom vo vývoji a výrobe automobilových sedadiel, a to rov-

nako z dôvodu zastavenia výroby automobiliek. 
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„Čo sa týka trenčianskej pobočky, teda vývojového centra, 

sme schopní pracovať aj naďalej, i keď v mierne obmedzenom 

móde. Vývoj nového produktu dokáže pokračovať aj pri zasta-

venej sériovej výrobe v našich závodoch,“ vysvetlil riaditeľ 

trenčianskeho odštepného závodu Dušan Valient. 

Ako konkretizoval, vývoj môže pokračovať bez ohľadu na 

zastavenú sériovú výrobu automobilov nasledujúce dva až tri 

mesiace. Témou diskusií sú však šetriace opatrenia. 

„Musíme ich okamžite zaviesť. Na druhej strane sme si ale 

vedomí, že naši zamestnanci sú naša najväčšia hodnota a 

spravíme všetko pre to, aby 

prepúšťanie bola až tá úplne 

posledná možnosť,“ zdôraz-

nil. 

Finančné dosahy pandé-

mie na spoločnosť však bu-

dú veľké. Dôvodom sú zvý-

šené náklady vývojového centra na nákup potrebných hy-

gienických pomôcok, ako aj vyššie náklady na IT technológie, 

aby každý zamestnanec, ktorý môže pracovať z domu, tak aj 

plnohodnotne robil. 

„Keďže sme globálna firma, máme detailný prehľad o všet-

kých prijatých opatreniach z okolitých štátov EÚ. Budeme tla-

čiť na novú vládu, aby prijala podobné opatrenia aj na Sloven-

sku. Tlak vyvíjame spoločne cez Združenie automobilového 

priemyslu alebo cez Asociáciu priemyselných zväzov,“ dodal 

Dušan Valient. 

Na zložitú situáciu zareagoval aj ďalší veľký zamestnávateľ 

v regióne, spoločnosť Vaillant. Podľa riaditeľa trenčianskeho 

závodu spoločnosti Radovana Prístavku je ich prioritou zdra-

vie zamestnancov a zachovanie prevádzky. 

„Robíme maximum, aby sme ochránili našich pracovníkov 

pred koronavírusom. Už v počiatočnom štádiu sme zaviedli 

http://zlavy.sme.sk/
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komplexné preventívne opatrenia proti infekcii a šíreniu vírusu. 

Dodržiavame nariadenia stanovené vládou a dokonca ideme 

nad ich rámec,“ informoval s tým, že dodávka tepla a najmä 

teplej vody je základnou potrebou v súčasnej situácii. 

Dopyt po ich výrobkoch nie je v súčasnosti narušený a cie-

ľom je preto pokračovať vo výrobe tak dlho, ako to bude mož-

né. V boji proti koronavírusu spoločnosť podľa slov Radovana 

Prístavku zriadila krízový štáb, ktorý denne rozhoduje o opat-

reniach. 

Medzi opatreniami je napríklad zákaz služobných ciest do 

zahraničia i v rámci Slovenska, zákaz návštev v spoločnosti, 

sprísnené hygienic-

ké opatrenia, distri-

búcia ochranných 

rúšok na tvár či zá-

kaz vstupu vodičov 

dodávateľov do vnú-

torných priestorov 

firmy. 

„Vytvorili sme 

diskrétne zóny na zamedzenie kontaktu zamestnancov s dodá-

vateľmi, zriadili sme aj WC určené iba pre šoférov kamiónov,“ 

doplnil. 

Podľa riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Trenčíne Jána Gramatu sú aktuálnou situáciou ohrození naj-

mä živnostníci v malých prevádzkach a zamestnávatelia v 

oblastiach gastronómie, dodávatelia komponentov pre automo-

bilový priemysel, maloobchody s textilom či organizátori špor-

tových a kultúrnych podujatí. 

www.sme.sk 31.03.2020 

Pomocná evidencia 181/01/2020 

 

 

http://www.sme.sk/
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Priemerná mzda v kraji prekročila vlani tisíc eur 

 

Už siedmy rok patrí priemerná mzda zamestnanca v hos-

podárstve v Trenčianskom kraji k trom najvyšším medzi ôsmi-

mi krajmi na Slovensku. V roku 2019 dosiahla 1 015 eur a tak 

prvýkrát prekročila hranicu tisíc eur. 

„V medzikrajskom porovnaní patrí hodnota priemernej 

mzdy v Trenčianskom kraji k tým vyšším, stále však o niekoľko 

desiatok eur zaostáva za priemernou nominálnou mesačnou 

mzdou v rámci celej SR, ktorá dosiahla minulý rok 1 092 eur,“ 

uviedol riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne 

Pavol Arpáš. 

Nárast priemernej nominálnej mesačnej mzdy kraja v roku 

2019 medziročne dosiahol hodnotu 64 eur, čo predstavovalo 6,7 

percenta. Bolo to najpomalšie tempo rastu spomedzi ôsmich 

krajov Slovenska. Dynamika rastu sa medziročne zvýšila len o 

0,4 percentuálneho bodu. 

Pomyselné nožnice rozdielu medzi mzdou v SR a v kraji sa 

v minulom roku opäť viac otvorili, kým v roku 2018 tvorila 

mzda v kraji 94 percent zo mzdy v SR, v roku 2019 to bolo 93 

percent (o 77 eur menej). 

Z dlhodobého hľadiska sa však mzdy regiónu pomaly pri-

bližujú k celoslovenskému priemeru, keď sa úroveň priemernej 

mzdy v kraji zvýšila z 85 percent spred desiatich rokov na sú-

časných 93 percent. 

www.sme.sk 16.04.2020 

Pomocná evidencia 197/01/2020 

 

V apríli pribudlo v kraji takmer 4 tisíc nezamestnaných 

 

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) pribudlo v ap-

ríli 3864 nezamestnaných, ich celkový počet stúpol na 15 720. 

Miera nezamestnanosti vzrástla v TSK medzimesačne o 1,4 

http://www.sme.sk/
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percenta na úroveň 4,67 percenta. Informovalo o tom Ústredie 

práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúpla v apríli 

vo všetkých okresoch TSK. Najvýraznejšie, o 1,68 percenta, v 

okrese Prievidza. Najnižší percentuálny prírastok nezamestna-

ných bol v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde neza-

mestnanosť stúpla o 1,03 percenta. 

Najvyššia miera nezamestnanosti bola v apríli v TSK v okre-

se Prievidza, kde dosiahla úroveň 6,30 percenta. Nasledovali 

okresy Považská Bystrica (5,82 percenta), Partizánske (5,1 

percenta), Bánovce nad Bebravou (4,51 percnta), Púchov (4,33 

percenta), Myjava (3,88 percenta), Nové Mesto nad Váhom 

(3,77 percenta), Ilava (3,69 percenta) a Trenčín (3,36 percenta). 

Miera nezamestnanosti stúpla v apríli na Slovensku medzi-

mesačne o 1,38 percenta na úroveň 6,57 percenta. Najvyššia 

bola v okrese Rimavská Sobota (18,64 percenta), najnižšia v 

okrese Bratislava V (2,62 percenta). Nezamestnanosť na Slo-

vensku stúpla najvýraznejšie v okrese Kežmarok (o 3,28 per-

centa), najnižší prírastok nezamestnaných zaznamenali v apríli 

v okrese Bratislava I (0,41 percenta). 

www.sme.sk 21.05.2020 

Pomocná evidencia 221/01/2020 

 

Najlepšie obnovený bytový dom aj v Trenčíne 

 

Súťaž Najlepšie obnovený bytový dom na Slovensku pozná 

svojich víťazov. V prvej trojke sa umiestnili obnovené bytové 

domy z Dubnice nad Váhom a Trenčína. Ocenenia víťazným 

domom odovzdali v oboch mestách  pondelok 8. júna. 

Obnova bytových domov má v Trenčianskom kraj vysokú 

úroveň. V súťaži Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) sa obnovené 

bytovky umiestňujú pravidelne medzi najlepšími. Nová strecha, 

http://prievidza.sme.sk/
http://povazska.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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zateplenie, fasáda, ale najmä nové riešenie balkónov a lodžií, 

ktoré dnes ponúkajú obyvateľom nepoznaný komfort. 

Trojpodlažná bytovka na Strojárenskej ulici v trenčianskej 

štvrti Dlhé hony poskytuje svojim obyvateľom a nájomcom 

bývanie v pokojnej časti mesta s dostatkom zelene v blízkosti 

centra. Predseda spoločenstva vlastníkov bytového domu Ján 

Macko býva na tejto ad-

rese už viac ako 30 rokov. 

V bytovke je spolu 18 

bytov, pred časom na 

dome opravili strechu. 

Posledná rekonštrukcia 

bola podľa neho naj-

komplexnejšia. 

„Zateplili a obnovili 

sme fasádu a obvodový plášť. Zrekonštruovali sme balkóny a 

lodžie a v neposlednom rade sa zaizolovala a zateplila strecha a 

odstránili systémové poruchy a statické chyby,“ povedal Ján 

Macko. 

Rekonštrukčné práce sa rozbehli v auguste minulého roka, 

trvali asi osem mesiacov. Mierne komplikácie prinieslo poča-

sie, ale podľa predsedu spoločenstva stojí výsledok za to. 

„Komfort sa zvýšil najmä vďaka vynoveným balkónom, v 

bytoch je aj o poznanie teplejšie, sú aj o niečo väčšie. Vyriešilo 

sa tiež vlhnutie pivníc,“ skonštatoval. 

Majitelia bytov v rámci komplexnej obnovy investovali 260 

tisíc eur. Za Prvú stavebnú sporiteľňu dohliadal na priebeh 

rekonštrukcie bytového domu a jej financovanie Miroslav Ko-

váč. 

„Dali sme dohromady prvky financovania, hlavný zámer 

bolo zateplenie a výmena balkónov, odstraňovanie systémo-

vých porúch. Výsledkom je pekná bytovka, ktorá sa v súťaži 

umiestnila na treťom mieste,“ povedal Miroslav Kováč. 
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Prvá stavebná sporiteľňa má jeden z najlepších produktov z 

bánk na financovanie obnovy bytových domov, takže majite-

ľom bytov poskytli výborné podmienky s výhodnou úrokovou 

sadzbou. 

„Dali sme im najnižšie zaťaženie na byt vďaka tomu, že 

splatnosť vieme natiahnuť na 30 rokov. Tým pádom nie sú oby-

vatelia príliš finančne zaťažení a nemusia navyšovať sumu do 

fondu opráv,“ skonštatoval Miroslav Kováč. 

Cenu prišiel obyvateľom bytovky v Trenčíne odovzdať po-

radca predstavenstva PSS Miloš Blanárik. Od Prvej stavebnej 

sporiteľne získali finančnú odmenu, ktorú vlastníci dostanú na 

svoj úverový účet, čím si znížia sumu úveru. Ako podotkol 

Miloš Blanárik, tehlová bytovka v Trenčíne dosahuje po zatep-

lení výrazne väčšiu úsporu ako zateplené novšie paneláky. 

„Veľa vlastníkov tehlových domov si myslí, že ich netreba 

zatepľovať, no nie je to pravda. Pálená tehla, z ktorej boli v mi-

nulosti bytové domy stavané, zďaleka dnešným normám nevy-

hovuje. Keď porovnáme paneláky z osemdesiatych rokov s 

týmito bytovkami, po zateplení tieto bytovky dosiahnu väčšiu 

úsporu až vyše 50 percent. Je tu urobená úplne nová krytina, 

odkvapové chodníčky, rozvody tepla, rozvody plynu, rozvody 

vody a rozvody elektriky. Všetky tieto rozvody po 20 až 50 

rokoch výrazne zastarajú, hrozia rizikom požiaru a zatečenia. 

Tým, že sa to všetko obnoví, odstránia sa všetky riziká a 

nájomníci majú komfortnejšie a lepšie bývanie,“ povedal Miloš 

Blanárik. 

www.sme.sk 09.06.2020 

Pomocná evidencia 267/01/2020 

 

V závode Leoni bolo infikovaných 21 zamestnancov 

 

V trenčianskom závode na výrobu káblových zväzkov Leoni 

v stredu 5. augusta testy odhalili 21 zamestnancov nakazených 

http://www.sme.sk/
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koronavírusom, 200 ľudí skončilo v karanténe. Za tento týždeň 

ide už o štvrté ohnisko v Trenčianskom kraji, pozitívne tu 

testovali už 44 ľudí. Pre koronavírus skončilo v domácej karan-

téne v kraji už 600 ľudí. 

V Trenčíne sa nové ohnisko objavilo pri vyšetrovaní kon-

taktov potvrdených prípadov z Bánoviec nad Bebravou. Hy-

gienici tu zaznamenali dva prípady. Okrem toho spoločnosť 

Leoni dala v súkromnom laboratóriu vyšetriť 56 zamestnancov, 

z nich bolo ďalších 19 pozitívnych prípadov.  

„Popoludní sme prijali spolu s vedením spoločnosti kon-

krétne opatrenia. Nariadili sme karanténne opatrenia pre dvesto 

zamestnancov, ktorí sú v izolácii,“ povedala šéfka trenčianskej 

hygieny Ľudmila Bučková. Tých čakajú v najbližšej dobe 

testy. Zdrojom nákazy môžu byť podľa nej zamestnanci, ktorí 

boli v kontakte s pozitívnymi osobami, môžu to byť však aj iní 

ľudia. 

„Je tam vysoký nárast za krátku dobu, je možné, že to bolo 

aj importované zo zahraničia,“ povedala Ľudmila Bučková. 

Problémom podľa Bučkovej môžu byť vodiči SAD-ky, ktorá 

zabezpečuje prepravu zamestnancov. 

„Verím, že vodiči dodržali všetky opatrenia, ktoré pri pre-

prave majú. Aktuálne ich vyšetrujeme, výsledky budú známe v 

najbližších dňoch,“ skonštatovala Ľudmila Bučková. 

V trenčianskom závode Leoni výroba pokračuje v obme-

dzenom režime. Funguje tu firemný krízový štáb, ktorý sleduje 

lokálnu situáciu a pripravuje opatrenia na týždennej báze. Časť 

zamestnancov pracuje z domu, jednu časť prevádzky úplne 

uzavreli. 

„Spoločnosť reagovala na situáciu zabezpečením otesto-

vania zamestnancov na Covid-19, ktorí sú aktuálne v domácej 

izolácii. Vzhľadom na situáciu sme sprísnili platné opatrenia. 

Pod dohľadom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

SR v Trenčíne pokračujeme v dodržiavaní ich pokynov a v 
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monitorovaní situácie,“ informoval v písomnom stanovisku ve-

dúci trenčianskeho závodu Miroslav Šulek. 

V trenčianskom závode podľa neho zaviedli už od začiatku 

pandémie množstvo opatrení, ako je pravidelné dezinfikovanie 

priestorov, povinné nosenie ochranných rúšok, dodržiavanie 

bezpečných rozostupov. Osobné stretnutia nahradili elektronic-

kými. Pracovníci majú tiež k dispozícii dezinfekčné prostriedky 

a ochranné rúška na každom pracovisku. 

Na nárast pozitívnych prípadov v Trenčíne reagovala aj tren-

čianska radnica. Primátor komunikoval ešte v stredu o aktuálnej 

situácii s regionálnou hygieničkou. 

„Aktuálne nie je dôvod na paniku a nie je potrebné zvolávať 

krízový štáb. V každom prípade situáciu v Trenčíne sledujeme, 

ďalšie kroky sú podmienené vývojom situácie,“ informovala 

hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

www.sme.sk 06.08.2020 

Pomocná evidencia 353/01/2020 

 

Ľubomír Galko dočasne povedie Letecké opravovne 

 

Riaditeľom štátnej akciovej spoločnosti Letecké opravovne 

Trenčín sa stal od 1. septembra Ľubomír Galko. Riadením ho 

poveril minister obrany Jaro-

slav Naď (OĽANO) až do 

riadneho výberového kona-

nia. Galko podľa ministra 

získal na pozíciu aj bezpeč-

nostné poverenie.  

„Ľubomír Galko má nepo-

pierateľný kredit v boji proti 

korupcii a tiež bohaté manažérske skúsenosti z rôznych oblastí 

- okrem toho, že dôkladne pozná prostredie rezortu obrany z 

čias pôsobenia na poste ministra, bol tiež poslancom Národnej 

http://www.sme.sk/
http://trencin.sme.sk/
http://trencin.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/167259/lubomir-galko
https://www.sme.sk/os/169035/jaroslav-nad?ref=temaclviactemy
https://www.sme.sk/os/169035/jaroslav-nad?ref=temaclviactemy
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rady SR a manažérom v súkromných spoločnostiach,“ uviedol 

Jaroslav Naď. Šéf rezortu obrany chce využiť Galkove skúse-

nosti na boj proti korupcii a stransparentnenie procesov v rámci 

štátneho podniku. 

„V minulosti išiel po takýchto prípadoch veľmi tvrdo, a preto 

sa spolieham, že bude takýmto spôsobom pristupovať aj v rámci 

Leteckých opravovní Trenčín,“ poznamenal. Letecké opravov-

ne v Trenčíne sú podľa Naďa po bývalom vedení ministerstva 

„vo veľmi zlých číslach a v stave, ktorý nemá s transparentnos-

ťou veľa spoločné“. 

Ľubomír Galko pôsobil ako minister obrany za stranu SaS 

počas vlády Ivety Radičovej. Z funkcie ho odvolali pre kauzu 

odpočúvania novinárov spojenú s vtedajším Vojenským obran-

ným spravodajstvom. 

Po konflikte v SaS Galko spolu s viacerými tvárami od „sulí-

kovcov“ odišiel. V tohtoročných parlamentných voľbách neús-

pešne kandidoval za Demokratickú stranu, ktorá vo voľbách 

získala len 0,14 percenta hlasov. 

www.teraz.sk 01.09.2020 
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Trenčianske podniky vinou pandémie bijú na poplach 

 

Niektoré trenčianske podniky avizujú, že dokážu prežiť len 

do konca roka. Ani po poslednom uvoľnení protipandemických 

opatrení sa na Slovensku kaviarne, bary a reštaurácie neotvoria. 

Aktuálne je povolené posedenie iba v exteriéri. V chladnom po-

časí je to však vo väčšine prípadov nemožné. Dlhodobý výpa-

dok príjmom pre niektoré podniky znamená koniec. 

Majitelia a prevádzkari podnikov obmedzeniam rozumejú a 

rešpektujú ich. Zdôrazňujú však , že v určitých ohľadoch sú pre 

ich podniky likvidačné. 

https://www.sme.sk/ps/22/sas
http://www.teraz.sk/
http://restauracie.sme.sk/restauracie
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„V prvej vlne sme to vnímali trochu horšie, zdali sa nám tie 

opatrenia príliš prísne, v tejto vlne si myslím že sú primerané. 

Neviem však, či to ustojíme, pretože táto situácia je pre kaviar-

ne úplne neprijateľná,“ povedala Dominika, ktorá prevádzkuje 

bagetáreň a kaviareň v centre mesta. Odhaduje, že ak sa opat-

renia neuvoľnia do konca roku, bude nútená prevádzku natrvalo 

zavrieť.  

Rovnaký názor má aj zamestnankyňa inej trenčianskej ka-

viarne Adriana Oravcová: „Vydržíme do konca roka. Ak sa 

nepovolí sedenie v interiéri, terasy nás nezachránia, v mraze 

a snehu nebudú hostia sedieť v kaviarňach alebo reštauráciách.“ 

Túto situáciu registruje aj Asociácia hotelov a reštaurácií 

Slovenska. Z októbrového prieskumu vyplynulo, že polovica 

prevádzok je v súčasnosti už na hrane prežitia. 

„Hovoríme o týždňoch, kedy ešte dokážu ako-tak existo-

vať,“ povedal hovorca asociácie Marek Harbuľák. Momen-

tálne nie je známe, ako dlho potrvá zákaz zabraňujúci plnohod-

notnému chodu podnikov. 

Prevádzkari sa s nastolenou situáciou snažia zápasiť rôznymi 

spôsobmi. Najčastejším riešením je výdajové okienko. Majite-

lia kaviarne na Legionárskej ulici si myslia, že takéto okienko 

je neadekvátne riešenie. Podľa ich názoru je toto rozhodujúcim 

faktorom, ktorý sa odráža na výške tržieb. 

„Tržby padli na minimum, ľudí odrádza už len fakt, že si pri 

káve nemôžu posedieť a musia si ju vziať so sebou“ povedali. 

Druhým riešením je zriadenie terasy alebo inej formy vonkaj-

šieho stolovania. V lete to pomohlo viacerým prevádzkam. 

„Veľké plus bolo to, že nám mesto vyšlo v ústrety, že sme 

nemuseli platiť terasy, lenže na druhej strane sme pokrývali vý-

davky, ktoré sa nám nahromadili za predošlé obdobie,“ po-

vedala Dominika z trenčianskej bagetárne. 

Bezplatný nájom terás plánuje vedenie mesta predĺžiť. S na-

stávajúcim zimným obdobím sú však prevádzkari nútení hľadať 

http://restauracie.sme.sk/restauracie/vyhladavanie?search_kategoariaid_field=7


196 
 

nové riešenia. Tým funkčným sú napríklad ohrevné telesá na 

terasách, no pri veľmi nízkych teplotách ani tie nezabezpečia 

návštevníkom dostatočný komfort. 

„Pre sedenie na terasách je už teraz strašná zima. Ten mo-

ment, kedy ohrievače budú málo, určite príde, keď začnú tuhšie 

zimy,“ vyjadril sa Mário Oláš, zamestnanec kaviarne na ná-

mestí. Vykurovanie plynovým ohrievačom stojí 15 eur na jeden 

deň, čo je podľa jeho slov vysoká cena prihliadnuc na fakt, že 

tržby sa v niektorých prípadoch zrazili až na tretinu. 

S nízkymi tržbami zápasia aj iné prevádzky. „Zaznamenali 

sme 70-percentný pokles tržieb, naši zamestnanci prišli o polo-

vicu svojho bežného príjmu,“ povedala Adriana Oravcová z ka-

viarne na Mierovom námestí. 

S podobným scenárom sa stretla aj Dominika, ktorá nateraz 

musela zatvoriť jeden z dvoch podnikov, ktoré prevádzkuje. 

„Neviem, či to po novom roku aj nezabalím, pretože druhá pre-

vádzka, ktorá je otvorená aj teraz, mi to nepotiahne,“ povedala. 

Napriek týmto problémom majitelia nechcú pristúpiť k 

prepúšťaniu personálu. „Obmedzili sme pracovnú silu, keďže 

tých zákazníkov nie je až tak veľa, robíme väčšinou po jednom, 

keď je lepšie počasie, tak sme aj dvaja, nech má každý zamest-

nanec aspoň niečo,“ povedal Mário Oláš. Dominika sa rovnako 

nechce uchýliť k takémuto riešeniu. 

„Prepúšťaniu sme sa veľmi bránili, pretože odkedy sme 

otvorili, tu pracujú stále tí istí ľudia. V oboch prevádzkach osem 

rokov. My sme tu ako veľká rodina,“ dodala. 

Okrem bezplatného nájmu terás, ktoré podnikateľom po-

skytlo mesto, sa v tejto situácii snaží pomôcť aj ministerstvo 

dopravy, ktoré zastrešuje aj gastrosektor. 

Hovorca ministerstva Ivan Rudolf sa vyjadril, že pre pre-

vádzkarov prichystali balík hmotnej pomoci v hodnote 100 

miliónov eur. „Tento balík by mal pomôcť udržať práve ich 

životaschopnosť a zamestnanosť,“ povedal. Tieto peniaze by 

https://pocasie.sme.sk/
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mali prevádzkarom pomôcť preklenúť náročné obdobie náhra-

dou fixných nákladov. 

„Zároveň sme pripravení aj na ďalší dialóg, aby sme spo-

ločne riešili problémy, ktoré súčasná mimoriadna pandemická 

situácia prináša,“ dodal.  

Niektorí oslovení prevádzkari o túto podporu požiadali. 

„Žiadosť je v procese vybavovania, je to náročná papie-

rovačka. Nakoľko to bude úspešné a či sa nejaké odškodné ozaj 

aj vyplatí, to je vo hviezdach,“ povedala Adriana Oravcová. 

Od pondelka 16. novembra sú na Slovensku opäť otvorené 

kostoly, kiná a divadlá s maximálnou kapacitou 50 percent. 

Otvorené sú plavárne a fitnescentrá do šesť osôb na 15 štvor-

cových metrov. 

Podľa informácií, ktoré vydal minister zdravotníctva Marek 

Krajčí, ďalšie uvoľňovanie opatrení by mohlo nastať, ak v ne-

mocniciach nebude viac ako 2000 pacientov s ochorením 

Covid-19 alebo podozrením naň. Zároveň by mohol opäť začať 

platiť semafor, podľa ktorého by sa riadili opatrenia v regió-

noch.  

„Jediným riešením je vytvoriť také podmienky a opatrenia, 

ktoré umožnia otvoriť interiéry gastroprevádzok, a zároveň to 

musia byť opatrenia, pri splnení ktorých bude dávať aj ekono-

micky význam fungovania,“ povedal Marek Harbuľák. 

Iné možnosti pre podniky, ktorým hrozí ukončenie prevádz-

ky, údajne nevidí. „Alternatívou je len ukončenie činnosti, pre-

púšťanie, konkurzy,“ dodal. 

www.sme.sk 20.11.2020 
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