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Juraj Šumichrast, Ing., Lipová 32, Piešťany, 92101, tel. 0902 836696, e-mail: jsumichrast@gmail.com 

 

Piešťany,11.02.2021 

 

 

Prosba a výzva 
 

 

 

Vážený pán minister dopravy. 
 

Na úvod mojej prosby a výzvy trocha vizuálne zobrazenie mojej situácie, ktorú zapríčinila situácia okolo 

COVID19 v spojitosti s Vašim spôsobom podpory pre tých, ktorí sú nútene zatvorení: 

 

Od 2015 do 15.03.2020 úspešný podnikateľ, prevádzkovanie 5-ticho hotelov, 2-reštaurácií, zamestnaných 

na TPP 95 ľudí, na DPC 12 ľudí, ca. 18.000€ platby na odvodoch mesačne.  

 

Od 15.04.2020 vyhlásenie platobnej neschopnosti a žiadosť o Vyhlásenie konkurzu.  

Dôvod: pomoc zo strany štátu žiadna, faktúry/záväzky za mesiace marec/apríl nie je 

z čoho splácať, väčšina služieb je viazaná na 1-2 roky. Rovnako zamestnanci majú 

nárok na mzdu a nie z čoho platiť ani odvody do poisťovní. 

Facit: najskôr ťa nechá štát skrachovať a potom ponúkne pomoc len „zdravím“. 

Prepustenie 95 zamestnancov nikoho netrápi! Aj macocha sa správa lepšie, nie 

vlastný štát. 

 

10.05.2020 Odovzdaná požiadavka na podporu zo strany štátu pre zamestnancov. 20.05.2020 

prebratie obálky zo strany Úradu práce, so žiadosťami o pomoc, s podmienkami 

a doložkami, či prehláseniami, ktoré ešte viac znemožnili čerpanie pomoci. 

Podmienka nebyť v konkurze, zabezpečiť pracovné miesto do budúcna a doplatiť 

odvody za štátnu pomoc sú v čase odstavenia prevádzky nereálne. Ak by som 

podpísal takto nastavenú štátnu pomoc, tak by som neskôr riskoval trestné 

oznámenie a veľké problémy. Odmietol som to a zamestnanci sa ocitli na Úrade 

práce. Podpora pre podnikateľa, výpadok jeho príjmov pre platenie nájmu, energií, 

telekom, účtovník, úvery, leasingy a podobne, prišla až neskôr, čo je hanbou tohto 

štátu. Navyše, ak by som spĺňal podmienky, tak po odoslaní žiadosti, prebieha jej 

hodnotenie, posudzovanie a možno neskôr aj vyplatenie žalostne nízkej podpory, čo 

je opätovne 2-3 mesiace.  

 Čo chcem tým povedať, že ak ste 15.03.2020 zatvorili prevádzku, tak najbližší 

možný termín získania financií na účet podnikateľa je 6 mesiacov potom! Kto 

vydrží dnes 6 mesiacov bez príjmu a obrovskými faktúrami? Skúste Vy pán 

minister nebrať 6 mesiacov plat a platiť všetky účty zo svojich rezerv!  

 

 Od 15.03.2020 čelím rôznym trestným oznámeniam, vymáhaniu dlhov 

a exekúciám. TAKTO vyzerá podpora štátu pri nútenom zatvorení prevádzky. 

LIKVIDÁCIA – toto je správny výraz, nie podpora.   

__________ 

 

Od 22.06.2020  sa mi zázrakom a za pomoci rodiny, priateľov a zadlženia podarilo otvoriť jednu 

hotelovú prevádzku. Dopyt po našich službách malý, klienti sú vyčerpaní z I. vlny 
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pandémie, sú opatrní v cestovaní a podobne. Pomaly sa mi darí hotel obsadzovať, 

zamestnal som 30 ľudí na TPP a 10 na DPC. 

 

Od 15.10.2021 opätovné zatvorenie gastro-prevádzok. Štátna podpora pre zamestnávateľa sa viaže 

na výsledky roku 2019! 

 Znova prebieha boj o prežitie, bez príjmu, len s výdajmi! 

 Úvodom decembra sa objavila pomoc pre gastro-prevádzky. Opätovne 

zdôrazňujem 2,5 mesiaca po uzatvorení prevádzky a možné vyplatenie podpory tak 

6 mesiacov po zatvorení prevádzky – katastrofa! Je to výsmech štátu voči 

svojmu zamestnávateľovi, podnikateľovi, ktorý počas normálneho režimu 

financuje svojimi činnosťami výdavkovú stránku štátu, teda aj Vaše príjmy 

a výdaje spojené s funkciou pán minister! Vy nemíňate Vaše financie, míňate 

naše spoločné, tak sa na to tak prosím pozerajte. 

Úvodom januára som si požiadal o pomoc cez vaše ministerstvo, za mesiace 9. 

a 10.2020, viac mi táto pomoc neponúkala. Maximálna vygenerovaná podpora 

4.000€ spolu. Ako náš pán premiér vo svojich tlačovkách spomenul, zabralo mi tak 

15 min. života. Dnes je 11.02.2020 a nemám ani len informáciu o prijatí žiadosti, to 

nehovorím o týždňoch vášho hodnotenia, čas na prípadne vyplatenie podpory, takže 

ak sa všetko podarí, tak financie za 9. a 10.2020 dostanem v apríli, možno máji 

2021.  

TOTO je PODPORA? TOTO je VÝSMECH!  

Opätovne min. 6 mesiacov po zatvorení prevádzky 

Znova mi hrozí konkurz firmy, nakoľko mesačné výdaje na udržanie prevádzky sú 

vyššie ako moje súkromné rezervy.  

 

Niečo na zasmiatie – smiech cez slzy: dnes som telefonoval s Telekom a.s., ZSE a.s,, SPP a.s., a prosil som 

ich o poníženie viazaných nečerpaných platieb počas Pandémie a núteného zatvorenie prevádzok. Na ich 

strane nebol žiaden záujem nič ponížiť, oni neevidujú žiadnu Pandémiu, čo som podpísal mám plniť! Asi 

toľko na margo riadenia Pandémie a pomoci vlastným občanom. Ak sa nemýlim, tak všetci hore menovaní 

monopolní hráči sú vo vlastníctve zahraničných firiem, takže my Slováci plníme vrecká zahraničných mega-

hráčov. Môžete tvrdiť, že sa nejedná o monopoly, musím Vám však protirečiť, jedná sa o skryté monopoly a vy 

ako podnikateľ ich nemáte ako obísť. Štát SR je bezzubý, EU dosiahla rozbiť štátne monopoly a teraz nás 

„držia pod hubou“.  

  

__________________ 

 

K hore uvedený informáciám prikladám ešte nasledovné: 

 

Vážený pán minister dopravy, Vás veľmi pekne pozdravujem a už vopred vyjadrujem svoje rozhorčenie nad 

tým, že cestovnú ruch patrí medzi posledné odbory na vašom ministerstve. Gratulujem čelným 

predstaviteľom štátu, že takto nechali dopadnúť oblasť, ktorá môže našu krajinu v budúcnosti výrazným 

podielom živiť. Dajte si otázku, čo nastane ak nás opustia zahraničné montážne haly? Cestovnému ruchu sa 

venujem celý život, vyrástol som na hoteli, absolvoval som hotelovú školu a vysokú školu cestovného ruchu, 

30 rokov podnikám v cestovnom ruchu a teraz toto! Hanba! Predpokladám, že budete tvrdiť, to spravili tí pred 

nami. Áno máte pravdu, tí pred vami vykradli cez SACR všetky fondy a presunuli problematiku CR na 10-

koľaj. Dovolím si Vám však pripomenúť, že za pár dní bude rok vášho vládnutia a keby ste chceli niečo 

zmeniť, tak to spravíte. Ak budete mať niekedy záujem, skúste sa poobzerať okolo seba a uvidíte Slovensko 

plné reklamy lákajúce Slovákov na oddych a rekreáciu v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike a podobne. 

Prečo asi? V susedných krajinách pochopili situáciu a význam CR pre ekonomiku a venujú sa tejto téme 

seriózne, dlhodobo, systematicky a predovšetkým s víziou do budúcna. U nás sa nič také nedeje, CR si 

pohadzujú striedajúce sa vládne garnitúry ako horúci zemiak. Mám po 50-tke a je mi z tohto zle, postupne 
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získavam nechuť k tejto práci, nevidím zmysel obetovať sa oblasti, ktorá nemá žiadnu podporu štátu, ani 

psychologickú. Svoje deti budem inštruovať tak, aby nasmerovali ich životné osudy iným smerom akým je 

gastronómia. Zamyslite sa nad tým, ak takto uvažuje viacero mojich kolegov, ako to skočí s našim CR? 

Postupne tu budeme mať len čínske reštaurácie, turecké a albánske kebaby. Čo na to hovoria stredné odborné 

a vysoké školy zamerané na gastronómiu a hotelovú oblasť? Ja Vám napoviem, rodičia ich, vidiac túto 

nehostinnú situáciu, odhovárajú od tejto oblasti. Po pár rokoch takéhoto prístupu budeme radi, ak nás čašník – 

čo nie je čašník, neobleje polievkou v reštaurácií, resp. nájdeme neupratanú izbu na hoteli, prípadne na nás 

bude štekať na recepcii nevyučený robotník. 

 

Navrhujem pozdvihnúť oblasť cestovného ruchu SR na vyššiu úroveň v štruktúre vládnych organizácií, 

tam kam patrí a nie do 5-teho šuplíka na Ministerstve dopravy! Nemyslím tým, znova obnoviť „trafiky“, či 

„filtračné organizácie“ na čerpanie EU-fondov do nesprávnych oblastí a rúk. Myslím tým, KONEČNE sa 

začať zaoberať CR do budúcna! Naša krajina je predisponovaná na rozvoj tohto odvetvia priemyslu. Pozn. 

ak ministerstvo chápe pod „cestovným ruchom“ cestovanie Slovákov do Chorvátska, tak sa potom hlboko 

ospravedlňujem, všetko beriem späť, nakoľko na tento typ cestovného ruchu stačí robiť „NIČ“. Jedná sa 

o odliv našich zárobkov do Chorvátska, Chorvátom solidárne pomáhame zabezpečiť dobré HDP a všetci sú 

spokojní, aspoň krátkodobo. Potom sa však pýtam, kto má na pod kontrolou vývoj a podporu domáceho 

a aktívneho cestovného ruchu, toto čo nosí peniaze pre občanov tohto štátu a pre štát samotný. Vy nevidíte 

možnosti využitia našej krajiny, ktorá je plná prírodných krás, historických miest a oblastí pre oddych, 

relax a liečenie? 

 

Posledných 6 rokov sa venujem prevádzkovaniu hotelov v Piešťanoch a okolí, zameriavam sa seniorskú 

klientelu, ktorej ponúkam bohatý program za prijateľnú cenu. Prevádzkovať hotel znamená, pre tých ktorí túto 

prácu nepoznajú, upísať sa na 100% práci, je to práca 24 hod. denne, nakoľko nároky klientov a situácie, ktoré 

prináša hotel si vyžaduje 24 hod. pohotovosť, nepoznáme voľné víkendy, sviatky a podobne. Navyše práca je 

náročná na fyziku a psychiku, vyžaduje si skúsenosti z viacerých odborov. Prácou v našej oblasti dosť trpí aj 

rodina, hobby a iné voľnočasové aktivity, ktoré zažívajú v iných oboroch. Nesťažujem sa, iba chcem 

zdôrazniť, že ak sa sťažujú lekári, zdravotné sestry, energetici v časoch terajšej Pandémie, tak takto vyzerá 

naša práca a nasadenie aj počas bežnej prevádzky a nikto sa tým nezaoberá. 

 

K 15. marcu 2020 som prevádzkoval 4 hotelové zariadenia, zamestnával som 95 ľudí a kapacity boli obsadené 

na 60%.  

 

Dňa 15.03.2020 sa mi život zmenil na nočnú moru! 

 

Obmedzenia Vlády SR spôsobili radikálne uzatvorenie všetkých gastro-prevádzok, teda aj mojich. Pracovníci 

zostali doma v duchu ochrany zdravia svojho a klientov. Chápem, vírus Covid19 ohrozuje naše zdravia, treba 

konať. Dňa 15.03.2020 som zamestnancom zaplatil za ich prácu do tohto termínu a hovorím si, snáď ma štát 

nenechá v tejto situácií samého, pomôže mi s tým. Čakal som marec, apríl a v polovici mája 2020 prišla 

pomoc pre zamestnancov. Pomoc pre zamestnancov bola tak nastavená, že ju finančne vyčerpaný 

podnikateľ/zamestnávateľ nemal šancu spĺňať (ak bude mať niekto z ministerstiev, prípadne sám pán 

Premiér chuť vydiskutovať si nastavenie podpory v našej oblasti, rád Vám poskytnem osobne moje 

argumenty). Tržby mi Pandémia a Vláda SR znemožnila prijímať od 15.03.2020, pričom už od januára 2020 

prestali klienti chodiť vo väčšom na pobyty, neplatili zálohy, už sa hovorilo o akomsi víruse z Číny. Nakoľko 

faktúry od dodávateľov služieb, energií a odvody za 2. a 3. mesiac prišli po 15.03.2020, tak som bol nútený 

15.04.2020 požiadať o Vyhlásenie konkurzu a to z dôvodu zlej finančnej situácie. Od tohto termínu som 

neustále atakovaný zo strany veriteľov a môj život ako píšem je nočnou morou. Podpora štátu žiadna! 

Záujem o zachovanie pracovných miest a funkčnej prevádzky žiaden! 

 

V lete 2020 sa mi podarilo niektoré aktivity, za pomoci rodiny, v oblasti gastro-prevádzky opätovne obnoviť, 

poskytoval som hotelový servis v mesiacoch júl, august a časť augusta 2020. Od 15.10.2020 opätovne 



4 
 

obmedzenia a zatvorenie prevádzky zo strany našej Vlády v duchu ochrany zdravia. Opätovne všetci 

zamestnanci domov, niektorí na pandemickú OČR, niektorí požiadali o rozviazanie pracovného pomeru a sú 

evidovaní na Úrade práce. Hotely sú Nariadeniami Vlády SR zatvorené.  

 

Zatvoriť hotel na to máte odvahu a nástroje. Všetci štátni zamestnanci, tí ktorí to schvaľujú, majú svoje platy 

nedotknuté, garantované štátom.  

 

NIKTO sa však nezaoberá tým, že z čoho mám ako podnikateľ žiť a čo je 

hlavné, z čoho mám hradiť faktúry za zazmluvnené služby na 2-3 roky 

dopredu.  
 

Pre vašu informáciu, viažu Vás všetci: plyn, elektro, telefón, internet, navyše máte z podnikania splácanie 

prevádzkových úverov, leasingov a podobne. Základné platby na udržanie hotela a firmy „pri živote“ 

predstavujú 3.500-5.000€. Tieto financie nateraz získavam pomocou malých úspor z podnikania 

a súkromných zdrojov, pomoci rodiny, priateľov formou pôžičiek.  

 

Tieto zdroje sa však vyčerpali, som opätovne na pokraji krachu a teraz už nie len firemného, ale aj osobného. 

Vami poskytovaná štátna pomoc de minimis (opätovne prišla 3 mesiace po uzatvorení prevádzok, 

prípadné vyplatenie podpory 6 mesiacov po zatvorení! hanba!), ktorá sa viaže na tržby 2019 roku, je 

katastrofa. Ako som Vám písal, počas I. vlny Pandémie som skrachoval, potom sa mi krvopotne podarilo 

obnoviť niektoré moje služby, a teraz som opätovne deklasovaný, nakoľko nemám ako preukázať tržby za 1,5 

spätne. Pýtam sa Vás, čo má spoločné blokovanie práce počas 2020 s rokom 2019, kedy sme o COVID19 

nemali ani potuchy. Navyše, žiadosť de minimis som si podal v polovici januára 2021, ak k tomu prirátam 

hodnotenie a posudzovanie vašimi zamestnancami, následne x-podpismi a následne prípadne vyplatenie 

žalostnej odmeny, tak znova stratíme 2-3 mesiace.  

FAKT: 15.10.2020 zatvorenie prevádzky a zrejme protiústavné zabránenie pracovať a vykonávať svoju 

činnosť – možné prijatie podpory 05-06.2021! ak správne rátam tak je to 7-8 mesiacov PO zákaze! 

Tvrdím zatiaľ možnej podpory, nakoľko posudzovatelia si môžu vždy nájsť nedostatky a tým vás vyradia so 

žiadateľov. 

 

Ešte pár dní a skončil som, pravdepodobne už nebudem môcť nikdy podnikať a zamestnávať ľudí. Gratulujem 

páni štátnici, super deštrukčná práca! Ak niečo nezmeníte HNEĎ, tak viete čo môžete čakať pri ďalších 

voľbách. Ak nám nepomôžete hneď TERAZ, spravíte so mňa žobráka.  

 

FAKT: pred pár mesiacmi úspešný a pre štát prínosný podnikateľ (v podobe priamych a nepriamych 

daní, 95 miezd a odvodov pre zamestnancov, investície do podnikania, spotreba surovín a výrobkov aj 

slovenských výrobcov, platiteľ rôznych povolení, licencií a pokút....), dnes zatiaľ polo-žobrák a ak to 

pôjde takto ďalej tak žobrák na plný úväzok! Gratulujem! 
 

Dávam si každý deň otázku, ako mi mohol štát zakázať podnikať a vykašľať sa na mňa. Je tomuto štátu jedno, 

že som zamestnával najskôr 95 a potom 35 ľudí, že som platil 20.000€ mesačne na odvodoch a že som dal 

prácu 95 rodinám. Toto všetko sa dialo bez jediného Eura podpory či úľavy zo strany štátu. Vaša Vláda je 

schopná dať novému investorovi všetko grátis, len nech zamestná pár ľudí. Ja som ich mal 95! a som najväčší 

nepriateľ štátu. Asi preto, že som Slovák a nie Talian, Nemec či iný zahraničný investor. Zabúdate však na to, 

že ja nikdy odtiaľto, po vyčerpaní stimulov, nezdrhnem. 
 

Vážený pán minister dopravy, aktuálne máte vo vašej kompetencii otázku podpory nás 

neželaných – pracovníkov v cestovnom ruchu a vyzývam Vás, pomôžte nám.  

Ak nemáte 
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Sme takisto ľudia z mäsa a kostí, ako podnikatelia a pracovníci vo fabrikách, či obchodných reťazcoch, 

akými sú Billa, Tesco, Lidl, Kaufland a ostatní preferovaní. Na okraj Vám chcem navyše 

pogratulovať k podpore extrémnych ziskov pre spomenuté zahraničné obchodné reťazce. Najskôr ste 

povolením ich živelného rozvoja nechali zničiť slovenských predajcov potravín a teraz ste im zabezpečili 

astronomické zisky. Ich zisky končia v rukách nadnárodných organizácii, ktoré čím ďalej tým viac 

monopolizujú distribúciu potravín. Naozaj, gratulujem, je to zo strany nášho štátu premyslená stratégia 

rozbitia celej ekonomiky do budúcna. Myslíte si že sa mýlim, resp. že si vymýšľam a vytváram nebodaj 

konšpirácie. Tak si to páni ministri sami skúste, pokúste sa niečo vyrobiť (to už bude pre slovenského 

podnikateľa bez podpory štátu „pôrod“) a potom to ponúknuť obchodným reťazcom. Budete prekvapení z tých 

podmienok prijatia vášho slovenského výrobku. Nemáte šancu! Odporúčam zobudiť sa! Nenechajme našim 

deťom a vnukom krajinu, ktorá je držaná pod krkom zahraničnými obchodnými reťazcami. Reči o EU si 

nechajte na krčmové debaty, konajte, a dajte priestor slovenským výrobcom a distributérom potravín. A na 

záver: dobre, nechali ste zbohatnúť za posledné mesiace zahraničné obchodné reťazce, čo tak im zadržať 

20-30% ziskov (ak vám budú tvrdiť, že sú chudáci a nemajú z čoho, tak im zadržte 10% z tržieb) a nechať si 

ich na podporu vnútorného trhu, ktorý ste nechali zatvoriť. Nechali ste otvorené montážne haly autogigantov, 

nechte aj týchto prispieť nám, tým, ktorí sme vynútene zatvorení! 

 

Ja nechcem nikoho okradnúť, chcem len prežiť. Ja nechcem ani pre seba nič, moji rodičia sa o mňa ako 

malé dieťa postarajú, zo svojich dôchodkov mi dajú najesť. 

 

Prosím a žiadam Vás len o financie na úhradu najnutnejších výdajov na udržanie prevádzky – hotela 

pri živote.  

 

Nakoľko sa moje podnikanie týka prierezovo viacerých ministerstiev, posielam túto moju výzvu a prosbu aj 

ostatným Vašim kolegom. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Juraj Šumichrast, Ing. 

 

 

 

Do pozornosti: 

Premiér SR 

Minister hospodárstva 

Minister sociálnych vecí 

Minister pôdohospodárstva 

Minister financií 


