OZNAM
Napísal Čechovičová Adriana
Štvrtok, 26 Marec 2020 08:10

Tento pozdrav je prianím, aby sa naplnil obsah!

Vážení kolegovia, pozorne sledujem a verím, že aj Vy dianie zapríčinené situáciu s korona
vírusom a mám aj ja (moja firma) rovnaké problémy ako Vy všetci.

Z toho ako to prebieha, ale musíme byť trpezliví, lebo opatrenia musia vyjsť ako zákon a teda to
určitý čas trvá do schválenia. Samozrejme, že až vykonávací predpis určí formu náhrady za
stav, jak pre firmy, zamestnávateľov a zamestnancov ale aj pre živnostníkov. Momentálne nie je
možné písať žiadosť ... nevieme komu to odoslať, nevieme to ani vyčísliť, .... Všetko si postupne
pripravujte – náklady, mzdy, ..., ale určite nie „ušlý zisk“ (ako mi niektorí volajú).

Vláda pripravuje opatrenia na „zmiernenie“ situácie, na zachovanie zamestnanosti a potom
podľa vydaných pravidiel a podmienok z predpisov, ktoré ešte iba pripravujú si každý bude
môcť (dúfam že každý) požiadať o pomoc/podporu/príspevok ?

Rovnako pozorne sledujeme vývoj a ak dôjde ku uvoľňovaniu, aj my budeme žiadať, aby sme
mohli rozbehnúť prevádzku. Stav ale je taký, že sa to ešte sprísňuje u nás ale aj v zahraničí
(pohyb na verejnosti po dvaja, ...), teda výnimku na spustenie výuky a ani praktických jázd asi
nemôžeme žiadať, lebo opatrenia sú opačné. Jednoducho musíme počkať, ako všetci.

Zrejme nás čaká ešte zhoršenie situácie (z pohľadu šírenia choroby a opatrenia na jej
zabránenie).

Určite bude potrebné potom to znovu rozbehnúť, spustí sa výroba v ostatných odvetviach
a hneď na to sa rozbehnú aj služby. Dnes je hlavné to, že fungujú potravinárske firmy, doprava
(na rozvoz) a hlavne zdravotníctvo a to čo je napojené na túto oblasť. Ostatné rezorty stoja,
alebo sú v prevádzke len okrajovo kvôli zachovaniu nepretržitých procesov.

S pozdravom a prianím na skoré vyriešenia tohto stavu
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Ing. Jozef Rohaľ, Predseda SKVZA

V Bardejove 25.03.2020

OPATRENIA VLÁDY SR - POMOC ŽIVNOSTNÍKOM
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