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V Bratislave dňa 17. 03. 2020 

 

Vážení páni ministri, 

            členovia Zväzu cestovného ruchu SR vítame návrh opatrení, ktoré ste včera prezentovali.  

            Chcem však v mene zamestnávateľov v cestovnom ruchu poukázať na potrebu prijatia okamžitých 

riešení a opatrení, ktoré vzhľadom na viaceré špecifiká odvetvie cestovného ruchu nevyhnutne potrebuje. 

Toto odvetvie tvoria malé a stredné podniky, ktoré čelia negatívnym dopadom spôsobených koronavírusom 

ako prvé a to už od začiatku marca.  

Prijaté opatrenia a reštrikcie štátu a štátnych orgánov znamenajú v praxi v takmer všetkých zariadeniach 

cestovného ruchu doslova nulové príjmy. Vzhľadom na vývoj nemožno očakávať, že sa táto situácia zmení 

v nasledujúcich týždňoch. Ubytovacie a stravovacie služby sú pritom založené na práci zamestnancov, cena 

práce tvorí viac ako 45 % celkových nákladov týchto podnikov. Čo je výrazne viac ako v iných odvetviach. 

Spoločným cieľom zamestnávateľov a štátu by mala byť pomoc pracovníkom, čiže udržať zamestnanosť 

v týchto spoločnostiach.  

            Vzhľadom na absolútny výpadok tržieb a vysoké záväzky voči zamestnancom a štátu, Vás chceme 

touto cestou požiadať o prijatie týchto opatrení, ktoré sú nad rámec alebo sú doplnením k Vami 

prezentovaným 13. opatreniam: 

V bode 5) navrhujeme rozšírenie, ktorým by sa zrušila povinnosť podania priznania za DPH ako aj platba 

za DPH za mesiac február pre podniky poskytujúce ubytovacie služby a služby spojené s podávaním jedál 

a nápojov, v zmysle novej štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti CPA (skupiny 55 a 67). 

 V bode 7) navrhujeme doplniť, aby sa toto ustanovenie prijalo s okamžitou účinnosťou, a to aj na mzdy 

vyplatené v mesiaci marec pre podniky, ktoré poskytujú ubytovacie služby a služby spojené s podávaním 

jedál a nápojov,  v zmysle novej štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA (ide o skupiny 55 a 56). 

V prípade, že došlo k omeškaniu alebo nezaplateniu týchto odvodov v lehote, žiadame, aby neboli voči 

týmto podnikom uplatňované sankcie. 

Zdôvodnenie:  podniky v tejto skupine klasifikácie zaznamenali v mesiaci marec výrazný pokles činnosti a 

obratov spôsobený prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bez možnej náhrady. 

Ide o činnosti, kde podiel ceny práce tvorí viac ako 40% celkových nákladov, ktoré nie je možné flexibilne 

eliminovať v takýchto situáciách. Je potrebné uprednostniť vyplatenie miezd a záväzkov voči zamestnancom 

na úkor platieb štátu. 

Pre všeobecné zdôvodnenie našich požiadaviek a potreby prijatia týchto opatrení uvádzame: 

-  od začiatku marca do termínu úplného zrušenia poskytovania služieb, ubytovacie zariadenia zaznamenali 

významný výpadok prenocovaní, tieto sú od 16.3. de facto nula,  

-  opatrením ÚVZ SR boli zrušené všetky konferencie a eventy, čo znamená absolútny výpadok tržieb v 

oblasti stravovania, 

-  prijaté reštrikcie, týkajúce sa poskytovania služieb v zariadeniach verejného stravovania (reštaurácie a 

podobné zariadenia), znamenali úplne zatvorenie alebo významný pokles obratov, 
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-  bol aplikovaný zákaz vstupu cudzincom do SR,  uzatvorenie leteckej prepravy, ktorý zastavil príchody 

zahraničných turistov, 

-  bol aplikovaný zákaz poskytovania wellness služieb a iných služieb, ktoré tvoria ponuku balíkov v 

cestovnom ruchu, 

-  bolo zrušené poskytovanie služieb tzv. samoplatcom v rámci liečebných a klimatických kúpeľov (zostala 

len časť týkajúca sa zdravotnej starostlivosti). 

 

      Vážení páni ministri, 

 

      situácia v cestovnom ruchu, bez akéhokoľvek preháňania, kde 90 % podnikov sú MSP, je už v mesiaci 

marec kritická a bez účinnej  a okamžitej pomoci štátu je viac ako pravdepodobné, že v nasledujúcom mesiaci 

dôjde k hromadnému prepúšťaniu v týchto podnikov. 

Uvedené návrhy predkladáme aj ako člen Republikovej únii zamestnávateľov. 

       Na záver chcem dodať, že sme si plne vedomí potreby prijatia opatrení v súvislosti so zamedzením 

šírenia ochorenia spôsobeného koronavírusom  a sme zodpovední a súčinní pri realizovaní a zabezpečovaní 

opatrení, ktoré sú v tejto súvislosti prijímané. 

S pozdravom 

 

 

      Marek Harbuľák 

      prezident Zväzu cestovného ruchu SR 

 

Vážení páni 

Peter Žiga – minister, 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 

Ladislav Kamenický – minister,  

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava  

 

 


