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Ing. Eduard Heger
predseda vlády
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
V Bratislave 25.11.2021
Vážený pán predseda vlády,
Dolu podpísaní zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov, Asociácie zamestnávateľských
zväzov a združení SR, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Klubu 500
a Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory sa na Vás obraciame v mene podnikateľov
poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby a ďalších podnikateľov a dodávateľov, ktorých
podnikanie primárne závisí od fungovania cestovného ruchu.
Prvú pomoc, ktorú môžu čerpať prevádzky za mesiac september, považujeme vzhľadom na
pokles tržieb v mesiaci október a ďalší očakávaný vývoj v mesiacoch november a december za
nepostačujúcu. Neistota z vývoja a dĺžky trvania tohto stavu, nedostatočná výška príspevku na
udržanie zamestnancov a chýbajúca podpora pri poklese tržieb, núti podnikateľov k ďalšiemu
prepúšťaniu. V dôsledku opatrení počas 2. vlny pandémie klesol počet zamestnancov
v ubytovacích a stravovacích službách o takmer 40%. Napriek miernemu nárastu počas letnej
turistickej sezóny, hrozí počas nasledujúcich dní ďalšie prepúšťanie. Hlavným dôvodom je
výrazný pokles tržieb z dôvodu prijatých opatrení a nedostatočná kompenzácia nákladov na
zamestnancov v zatvorených, či výrazne obmedzených podnikoch.
V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a nárastom počtu okresov v tzv.
čiernych okresoch, dochádzalo už počas októbra k výrazným obmedzeniam činnosti prevádzok
poskytujúcich stravovacie a ubytovacie služby. Tieto obmedzenia vyplynuli z aplikovania Covid
automatu a príslušných vyhlášok. Opakujúci sa pokles tržieb z dôvodu prijatých opatrení podľa
údajov z eKasa takmer identicky kopíruje pokles tržieb v rovnakom období minulého roka.
Rozdiel je len v časovom posune, spôsobenom postupným nárastom počtu čiernych okresov.
Podnikatelia v gastronómii a hotelierstve, napriek krátkemu obdobiu letnej sezóny, nedokázali
vykryť straty z predchádzajúcich dvoch vĺn a posledného takmer osemmesačného obdobia
obmedzení i povinne zatvorených podnikov. Mnohé z týchto prevádzok si nedokázali vytvoriť
dostatočné finančné rezervy na udržanie svojho podnikania, a teda aj zamestnancov, ktorí
v službách tvoria značnú časť nákladov.
Napriek jasnému a preukázateľnému nástupu 3. vlny pandémie a s tým spojených obmedzení
podnikania, nemajú podnikatelia jasné informácie o tom, s akou pomocou a nástrojmi pomoci
chce štát pomôcť zmierniť tieto dopady.

Zároveň si Vás, vážený pán predseda vlády, dovoľujeme požiadať, aby Pandemická komisia
a vláda Slovenskej republiky vyslala jasný signál pre podnikateľov v cestovnom ruchu o režime
zimnej turistickej sezóny tak, aby mohli začať s prípravami na zimnú lyžiarsku sezónu a výrobou
umelého snehu, aj to aj vzhľadom na deklarované Pandemickej komisie, že riziko nákazy na
lyžiarskych svahoch je minimálne. Lyžiarske strediská totiž musia začať s prípravou umelého
snehu začiatkom decembra, s prvými mrazmi.
Vážený pán predseda vlády,
v nadväznosti na súčasný a očakávaný vývoj tržieb a uplatňovanie obmedzení poskytovania
služieb navrhujeme prijať tieto opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie:
v období od októbra do decembra 2021 navýšiť príspevky na udržanie zamestnanosti v
rozsahu Prvej pomoci++,
-

zaviesť možnosť čerpania príspevku pri poklese tržby, tzv. 3B,

upraviť Covid automat a umožniť poskytovanie ubytovacích služieb a stravovacích
služieb v tzv. čiernej farbe v režime „OP“
Spustiť a navýšiť kompenzácie prostredníctvom Ministerstvo dopravy a výstavby SR - z 10%
z poklesu tržby na 20% z poklesu tržby. Európska komisia to schválila, takže zavedenie tohto
opatrenia je len na politickej vôli vlády. Je nevyhnutné, aby táto pomoc bola spustená do
30.11.2021, aby prevádzky dostali prostriedky najneskôr do 20.12.2021, ministerstvo dopravy
by malo mať na toto vyplácanie k dispozícii aktuálne 100 mil. EUR.
Bezodkladne začať prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR realizáciu programu dotácie
na nájomné .
Zároveň Vás, chceme požiadať o osobné stretnutie, na ktorom by sme radi prediskutovali
tieto návrhy, spoločne so zástupcami dotknutého sektora.
Veríme, že získame Vašu podporu v tejto kritickej situácii.
S úctou,
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Na vedomie:
Igor Matovič, podpredseda vlády a minister financií SR
Ing. Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Bc. Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

