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Bratislava, 11.11.2020 
 
Vážení členovia ekonomického krízového štábu, 

v mene Slovenského zväzu spracovateľov mäsa a Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sa 

na Vás obraciame so žiadosťou o Vašu súčinnosť pri riešení problému  špecializovaných potravinárskych 

predajní ako sú mäsiarne a pekárne.   

Väčšina týchto špecializovaných predajní pôsobí aj v menších obciach alebo aj na okraji miest, pričom predaj  

svojich výrobkov realizujú formou pultového predaja konečnému spotrebiteľovi. Spôsob predaja v takýchto 

špecializovaných prevádzkach sa značne líši od predaja vo veľkometrážnych predajniach, t.j. jedná sa hlavne 

o predaj pultový (t.j s obsluhou), kde si zákazník vyberie tovar o ktorý má záujem a z tohto dôvodu je preto aj 

nákup v takejto predajni oveľa rýchlejší t.j. trvá spravidla niekoľko minút. 

V súlade so všetkými nariadeniami ÚVZ do predajne má prístup len obmedzený počet osôb, výhradne v 

rúškach a pre zákazníkov je k dispozícii dezinfekcia atď. 

Zo strany prevádzkovateľov špecializovaných predajní sú obrovským problémom vyhradené časy pre 

seniorov, t.j čas od 9:00-11:00 hod., pretože z hľadiska predaja sa jedná o najfrekventovanejší čas 

a zároveň aj opatrenia prijaté v prvej vlne pandémie potvrdili skutočnosť, že špecializované predajne 

boli vo vyhradených časoch mnohokrát prázdne a predajcovia tak zaznamenávali výrazné straty na 

tržbách.  Zároveň aj samotní seniori v prevažnej väčšine radšej uprednostňovali časy pre nákup mimo 

vyhradených hodín. pričom radšej pri nákupoch preferujú hlavne veľkometrážne predajne obchodných 

reťazcov, čo sa prejavilo aj na ich rastúcich tržbách a zároveň na výraznom poklese tržieb v predajniach 

špecializovaných (do 150 m2), pretože práve vyhradený čas pre nákupy seniorov je v špecializovaných 

predajniach bežne jedným z najfrekventovanejším časom predaja.  

Naše praktické poznatky tiež poukazujú na skutočnosť, že mnoho menších špecializovaných predajní 

je otvorených iba v obmedzených hodinách (veľa krát len do 12,00 hod.), takže týmto spôsobom je až 

polovica otváracej doby  je neproduktívne využitá. Naviac v  prípade vyhradenia otváracích hodín pre 

obslúženie seniorov a nepredávania tovaru bežným zákazníkom (mimo skupiny seniorov)  tak dochádza k 

jeho znehodnoteniu, nakoľko sa jedná o rýchloobrátkový tovar.  

Chápeme zámeru, ktoré k návrhu uvedeného opatrenia viedli, ale domnievame sa, že pri menších 

prevádzkach by sa bezpečnosť seniorov mohla v uvedenom čase riešiť formou práva na prednostný 

vstup do predajne a práva na prednostné vybavenie. Týmto spôsobom bude garantovaná nielen  

bezpečnosť seniorov, ale aj plynulý predaj v týchto prevádzkach.  
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Tento prístup v kombinácii s ostatnými prijatými a avizovanými opatreniami ako je:    
- obmedzenie počtu zákazníkov v prevádzkach na 1 osobu na 15 štvorcových metrov, 
- vstup do predajne výhradne s rúškom,  
- dezinfekcia rúk na vstupe,  
- dodržiavanie odstupov,  

 
je plne v súlade s komunikovanými odporúčaniami odborníkov z oblasti epidemiológie (rúško, dezinfekcia, 

odstup) avšak zároveň umožní bezpečný nákup aj ostatným skupinám obyvateľstva ako sú napr. mamičky na 

materskej dovolenke, pracujúci ľudia, či ľudia ktorí zabezpečujú doprovod pri nákupoch seniorom alebo 

zabezpečujú nákupy samotné. 

 

Vážení členovia ekonomického krízového štábu, 

súčasným znením opatrenia sú špecializované prevádzky (väčšinou sa jedná o vlastné predajne  domácich 

výrobcov potravín) konkurenčne znevýhodnené oproti ponuke predajní zahraničných obchodných reťazcov, 

ktoré majú možnosť ponúkať za širší sortiment tovaru za nižšie ceny.  

Zmena znenia súčasného opatrenia  vo vzťahu k špecializovaným prevádzkam tak napomôže k zníženiu 

finančných strát špecializovaných predajní spôsobených pandémiou korona vírusu a podporí zachovanie 

pracovných miest na predajniach. 

Na základe vyššie uvedených skutočností si Vás dovoľujeme zdvorilo požiadať o zrušenie vyhradených 

hodín pre seniorov pre špecializované predajne a ich nahradenie v uvedených hodinách právom na 

prednostný vstup seniorov  a právom seniorov na prednostné vybavenie. 

 

Ďakujeme. 

 

S úctou, 

 

v.r.                                                                                v.r. 

Ing. Eva Forrai - výkonná riaditeľka                              Ing. Tatiana Lopúchová - predseda predstavenstva            

Zväzu spracovateľov mäsa                                          Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov                                

 

 

    

 

 

 


