
Važený majiteľ reštaurácie, baru, kaviarne, cukrárne, hotela, penziónu, rezortu, akejkoľvek 

HORECA prevádzky na Slovensku! 

Sme skupina podnikateľov z HORECA businessu z celého Slovenska a sme rozhodnutí bojovať 

proti nelogickému a neférovému zatváraniu našich prevádzok, kým nám nebude vyhovené a 

nebudeme opäť môcť plnohodnotne poskytovať služby našim hosťom a podnikať. 

Pridaj sa k nám a daj najavo, že túto nespravodlivosť, tohto “Čierneho Petra“, čo nám naša 

vláda za uplynulých viac ako 18 mesiacov vyložila na stôl, už nie sme ochotní a schopní ďalej 

akceptovať. 

Neuspokojili nás ani s čiastočným otváraním hotelov od 25.12.2021. Trváme naďalej za celý 

segment na nasledovných piatich bodoch: 

                        

                                             
 
Viac informácií a grafiku na stiahnutie najdete na https://www.cestovnyruchkrvaca.sk/ 
 

NAŠE KROKY: 
1. Opakujeme výzvu vyhovieť našim piatim požiadavkám do 16.12. a to formou 

otvoreného listu na vládu 
2. Ak nedostaneme pozitívnu odpoveď, 20.12. organizujeme hromadnú jazdu do BA 
3. Ak stále nebude vyhovené a naše prevádzky nebudú otvorené v režime ako 

prevádzky v inom segmente,  26.12.2021 hromadne otvárame 
 

https://www.cestovnyruchkrvaca.sk/


AKO SA MôŽEŠ ZAPOJIŤ? 

1. Pripoj sa k hromadnému odovzdaniu listu na úrade vlády dňa 20.12. Pomalou jazdou 

sa budeme presúvať Bratislavou, aby si nás naša vláda konečne všimla a pochopila, že 

sme sa spojili a je nás počuť: 

a. Na mail autovyjazd@cestovnyruchkrvaca.sk potvrď svoju účasť 20.12. 

v Bratislave. Uveď počet áut a okres výjazdu.  

b. Môžete sa nahlasovať individuálne, alebo za okres môže nahlasovať jeden 

koordinátor.  

c. Informovať o pláne jazdy budeme buď mailom, alebo cez koordinátorov 

 

2. Vysvieťte svoju prevádzku načerveno – opäť dáme najavo našu silu a jednotnosť 

a. Zdieľajte fotky na sociálnych sieťach #gastrokrvaca #cestovnyruchkrvaca 

b. Pošlite nám foto svojej nasvietenej prevádzky aj s linkom na svoj FB profil na 

mail foto@cestovnyruchkrvaca.sk 

c. Na stredu plánujeme reportáž ako pokračovanie tlačoviek, informuj nás čím 

skôr 

 

3. Hromadné otváranie prevádzok: 

a. V prípade, že nám vláda nevyhovie, 26.12. hromadne otvárame prevádzky 

v režime ako prevádzky iných segmentov 

b. Na mail otvorime@cestovnyruchkrvaca.sk potvrď otvorenie svojej prevádzky 

26.12. aj napriek nariadeniam. Budeme Vás informovať o počte prevádzok, 

aby ste si boli istí, že v tom nie ste sami. 

 

4. Prizvi na našu facebook stránku (Vláda zlyháva & cestovný ruch pochováva) čo 

najviac ľudí zo segmentu ale aj širokej verejnosti 

https://www.facebook.com/Vl%C3%A1da-Zlyh%C3%A1va-Cestovn%C3%BD-Ruch-

Pochov%C3%A1va-103910965484441/ 

a. Tu budeme zdieľať aj fotky vysvietených prevádzok 

b. Nájdete tu aj mediálne výstupy a aktuálne informácie 

 

5. Oslov kolegov v businesse, prevádzkovateľov, majiteľov, dodávateľov prevádzok, 

rozpošli im tento manuál. Len ak nás bude počuť, máme šancu, že sa k nám konečne 

začnú správať slušne a dovolia nám zarobiť si sami na seba a robiť to, čo nás baví 

a živí nie len nás ale aj desiatky tisíce ďalších ľudí. 
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