
PRIESKUM: V AKEJ KONDÍCIÍ JE GASTRO TESNE PO 
OTVORENÍ TERÁS
Prieskum pre majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastro
prevádzok

Prieskum sa realizoval formou dotazníka na vzorke 433 gastro zariadení na Slovensku.
Prieskum bol realizovaný od 26.4.2021 do 30.04.2021



















Samozrejme dakujeme aspon za to co nam povolili. Avsak gastro biznis je tak rizikový ze je 
maximalne obtiazne otvorit 1/5 z Vasich sluzieb a nabrat ludi ktori sa boja dokedy vlastne budu
mat zamestnanie. Dalsi mega problem je rozbehnut kolos sluzieb, techniky, zasobovania a 
vsetkych veci s tym spojenych pomaly zo dna na den led svojim sposobom po pomaly 7 
mwsiacoch zacinate od piky. Pevny a predvidatelny postup by to chcelo aby sa dokazali
podnikatelia vopred pripravit a premylet celu logistiku nekonwcnych procesov pred spustenim
ostrej prevadzky. Posledna vec je aj oneskorena reakcia nasho segmentu resp. odvetvia zo strany 
nasich zastupcov. Neberte to negativne ale vyplnat takyto dotaznik ohladne nazoru 9 dni od 
vyhlasenia je tiez dosg neskoro kedze sme segment kde zakaznik potrebuje pomaly automaticku
odpoved na svoj dopyt. Avsak Dakujeme aj za ta

Podnety od majiteľov #1



Momentálne nevieme nájsť personál nakoľko si ľudia našli robotu inde lebo každý má názor že nás zavru
znova a dostanú ľudia výpoveď . Terasy nám nepomôžu je zima . Ľudia sa aj boja a nasteva je veľmi slabá. 
Všetky pivarne mame zatvorené . Neoplatí sa nám otvorít keď tržba cca za deň 100 eur a náklady sú vysoké.

Úplná katastrofa... Absolútne nepostačuje nakoľko štát myslí na majiteľov nehnuteľnosti (dotácia na nájom) na 
zamestnancov (rôzne podpory zamestnanosti) ale ze aj majiteľ prevádzky ma rodinu, šeky, leasing, vyzivovaciu
povinnosť, či platby typu:mesačné poplatky za mobily, pokladne, terminály, elektrika, plyn, vodné stočné a 
podobne...) To nikoho nezaujíma.. Nehovoriac o tom ze tieto platby ma majiteľ prevádzky aj v domácnosti... 
Cele zle🤮

Je to velky šok, pre kupujucich a aj predavajucich... takze teraz akykolvek sposob rozbiehania cukrarne, 
kaviarne, restauracie je samo o sebe velmi narocne. tu pomozu stimuly ako napr rok nepkatit dph, prepkacanie
najmu bez potvrdenia prenajimatela. dotovat energie... a po roku zistit, co a ako... v gastre skoncilo 35 000 ludi, 
oni sa uz nevratia je to ako keby skrachoval wv, ci všztka. 10% dph je traposina, kym to mebude nastalo. 
dakujem. s pozdravom Michal Prokop
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Náš názor na súčasné opatrenia je veľmi negatívny. Odškodňovanie v gastro sektore je nedostatočné -v našom 
prípade pokrýva len určitú časť nákladov. Je neúnosné platiť odvody a DPH v takej výške ako za normálnych 
okolností. A to nehovorím o ušlom zisku a množstve nápojov, ktoré išli do straty, keďže im skončila spotreba. 
Nehovoriac o prístupe politikov k nám podnikateľom v gastre -sme braní ako odpad a podvodníci, čo ma hlboko 
uráža. Sme unavení a vyčerpaní a zvažujeme odchod zo Slovenska.

Na zaklade nepodporenia zo strany štatu,rovnakým metrom ,sme museli prevadzku uzatvorit na dlhodobo...Ani jedno 
z opazreni sa nás nikdy netykalo.Tak komu bola pomoc urcena??Ani jeden cent od marca 2020...Je to zúfala 
situácia..pretoze podnikanie ma zivilo...teraz nam treba kopec veci este poplatit a bohuzial nieje z coho..Dakujem😟
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Ďakujeme.

Magdaléna Korény
pomoc@pomocpregastro.sk
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