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Chýbate nám, 
chýbame vám

Na tomto mieste zvyčajne píšeme o tom, kam ísť, prečo, ako, za koľko a 
o tom, že to milujeme z celého srdca. Pandémia našu lásku k cestovaniu 

zarazila, teraz sme v štádiu, že aj keď sa otvorí len Slovensko, budeme šťastné 
prešťastné. Na hranici medzi obdobím vôbec nič a aspoň niečo sme oslovili 
ženy, ktoré vedú vynikajúce slovenské hotely. Aj preto, že sme na nich veľa 

mysleli a aj preto, lebo sa k nim už tešíme.

Katarína Malová
Hotel & Spa Resort 
Kaskády, Sielnica
Uplynulý rok všetko, čo ste dlho dlho budovali, 
zmenil, spochybnil, zastavil, preformuloval. Ako 
ste sa mali? Boli to fázy hore dole, alebo len dole?
Presne tak, hore, dole. Pre môj osobný život to bol 
zásah zhora. Práve rok 2020 bol pre mňa ako ma-
nažérku kritický. Burn out, alebo vyhorenie, po 15 
rokoch na vrcholovej pozícii. 
Aj som sa potešila že trochu 
viac voľna, konečne sviatky a 
víkendy s rodinou, lebo hotel 
je náš rodinný podnik, takže 
oddeliť prácu od rodiny je 
nemožné. Čo sa týka pra-
covného života, hotel som 
prevzala v  roku 2009, takže 
skúsenosti s krízovým riade-
ním ako takým mám. Táto 
kríza je však neporovnateľná.
Ktoré obdobie bolo pre vás 
emočne najťažšie?
Prvá vlna bola náročná, ne-
viete do čoho idete, ako 

dlho to bude trvať, otvoríme vôbec ešte? A vtedy 
to začalo, príprava scenárov, variant A,B,C,D aj 
E. Chaos v opatreniach, pomoci, prispôsobovanie 
podniku podľa informácii z tlačoviek bolo nad sily 
a predvídateľnosť aj pre zdatného krízového ma-
nažéra. Veľa otázok a pochybnosti zamestnancov, 
dodávateľov, banky a  v neposlednom rade našich 
hostí. Zatvorili nás z jedného dňa na druhý. Možno 
si to nikto takto neuvedomí, ale v sklade ostalo veľa 
surovín, zásob, prijatých rezervácií na kongresy, 

pobyty, zaplatené zálohy na 
investičné aktivity a  opra-
vy... Budeme zatvorení len 2 
týždne? Nikto netušil. Napo-
kon sme otvorili až v polovici 
júna a v polovici októbra sme 
znovu museli zatvoriť. Tak-
že za celý rok 2020 sme boli 
otvorení len 6 mesiacov. 
Mali ste aj takú chvíľu, že 
končím, kašlem na to, ne-
vládzem, dám výpoveď/pre-
dám to, už nikdy nechcem 
robiť v službách?
Táto doba je veľkou skúškou 
pre všetkých lídrov. Komuni-

Text Timea Keresztényiová
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Veľký zatvorený hotel to nie je len smutné 
ticho, ale aj zima, pretože sa nekúri, 
vypustené bazény a zásoby za desaťtisíce 
eur, ktoré nemá kto zjesť

Niečo sa zrekonštruovalo, vynovilo, všetko 
ultra hĺbkovo vyupratovalo a keď už nebolo 
čo, tak sa len čakalo na lepšie dni a správy
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kácia sa stala najdôležitejšou súčasťou sveta pan-
démie. Zistila som, že keď som ja v pohode a dá-
vam signál, že presne viem čo robím a prečo to 
robím, ľudia mi dôverujú. Zachovať pokoj, reálne 
pomenovať veci, no komunikovať ich s  pozitív-
nym výsledkom. Flexibilne sme znížili všetky ná-
klady, pripravili sme sa na najhoršie ekonomické, 
personálne aj prevádzkové scenáre. No ani jeden 
nezahŕňal predaj hotela. Môj tím je úžasný, sme 
hodnotovo nastavení veľmi podobne a moja intu-
ícia a predvídateľnosť krokov ma nesklamala. Pri-
šlo aj veľa ponúk na odkúpenie hotela, ale my tu 
žijeme, je to slovenský podnik, rozvíjali sme našu 
firmu postupne, prečo by sme sa jej mali len tak 
ľahko vzdať v  prospech zahraničného  kapitálu? 
Našu chuť bojovať to len posilnilo. Ale úprimne, 
boli aj veľmi ťažké chvíle, stavy úzkosti, bezmoc-
nosti, aj slzy, ale tie vždy ostali za dverami mojej 
kancelárie.
Skúste vyhodnotiť dnes, po roku, čo vám  korona 
dala a vzala.
Korona nám len dala. Zistili sme, kto skutočne 
sme. Naši zamestnanci, ale aj hostia. Odhalila naše 
rezervy. 
Dokázali ste to ustáť bez prepúšťania?
Viac menej áno. Boli len tri prepustenia, plánova-
né a prirodzené odchody. Dnes je nás stále 116, 
personál je pre hotel kľúčový. 15 rokov sme budo-
vali spoločne Kaskady, to kde sú dnes, je výsled-
kom práce každého z nás. 
Kto vám najviac pomohol, respektíve čo?
Naši hostia, naši stáli hostia. Nechali nám zálohy 
za pobyty, rezervovali aj nové, kupovali darčeko-
vé poukazy, stromčeky do záhrady, toľko prejavov 
solidarity nás milo prekvapilo.Chcem sa im poďa-
kovať aj za maily, povzbudenia, no najmä za to, že 
nerušili pobyty. Veľmi si vážim aj ústretovosť našej 
banky, dodávateľov, našich zamestnancov, ktorí 
pochopili situáciu, myslím, že je to výsledok na-
šej dlhodobej poctivej práce 
a  budovania férových vzťa-
hov. Nič neprijímame ako 
samozrejmosť.
Čo vám najviac chýbalo 
počas zatvorených mesiacov 
z toho klasického hotelové-
ho virvaru?
Hotelové akcie a poduja-
tia. Zhon, adrenalín, zdravý 
stres, vypätie po rôznych 
sviatočných pobytoch a  po-
tom ten radostný pocit 
z  dobre odvedenej tímovej 
práce, pochvaly od našich 
hostí. Jednoducho pocit ra-

dosti a šťastia, že ste užitočný a potrebný.
S čím novým ste prišli aby ste zachovali aspoň 
akú takú kontinuitu v predaji vašich produktov a 
služieb? 
Využili sme príležitosť prezentovať kto sme, nie 
len aké služby poskytujeme. Práve v  tomto čase 
som to považovala za veľmi potrebné, pretože 
mám pocit, že o hoteloch sa v poslednej dobe, naj-
mä o ich majiteľoch písalo veľmi negatívne. Podľa 
mňa nie je dôležité len propagovať služby, ktoré 
poskytujete, ale aj  ľudí, ktorí ich tvoria a zveľaďujú 
tak naše krásne Slovensko.
Predpokladám že ako akčné ženy-terminátorky 
ste si povedali, že premeníte výzvu na príležitosť 
a zaumienili ste si, že využijete povinne zavretý 
hotel na rôzne veci, na ktoré nikdy nie je čas?
Áno presne tak... (smiech) Ženy terminátorky 
vedia premeniť slabé stránky na silné a hrozby na 
príležitosti. Čím väčšia kríza, tým väčšia výzva. Vy-
čistila som si myšlienky, počítač, dokonca aj počí-
tače kolegov. Ono hotel je ako veľký rodinný dom, 
takže prišlo aj veľké upratovanie.
Vyzerá to že v máji už budeme trošku vystrko-
vať rožky a budete môcť otvoriť. Na čo sa tešíte 
najviac? 
Na mojich kolegov, na hostí, vôňu a celkovú atmo-
sféru hotela, keď to tu žije. Z pocitu vyhorenia som 
prešla späť k radosti zo všedných dní, ktoré dnes 
opäť vnímam ako výnimočné. 

Petra Ďurčeková
Hotel Pod lipou, Modra - 
Harmónia
Uplynulý rok bol pekelný. Ako ste sa mali? Boli 
to fázy hore dole, alebo len dole?
Snažili sme sa to nevzdávať, aj keď boli chvíle, kedy 

človek nevidel svetlo na kon-
ci tunela, alebo sa sám seba 
spytoval, či to má zmysel a 
či tieto aktivity niekto ocení. 
Prípadne, či sa ukáže, že sme 
tímoví hráči.
Ktoré obdobie- časový úsek 
bol pre vás emočne najťažší?
Najťažšie obdobie bolo, keď 
väčšina podnikov v našom 
segmente prepúšťala a my 
sme to spraviť nechceli. S 
ohľadom na super tím, kto-
rý tu máme, ale aj jednotli-
vé ľudské osudy. Plus som si 
uvedomila, koľko času to tr-
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valo ho vytvoriť. Keď ale nejdete s prúdom, nemusí 
to byť správne riešenie.
Mali ste aj takú chvíľu, že končím, kašlem na to, 
nevládzem, dám výpoveď/predám to, už nikdy 
nechcem robiť v službách?
Určite áno. Žiaľ bolo aj zopár ľudí, ktorí sami 
odišli, do potravinárstva a zdravotníctva. Úplne 
zmenili segment a už sa do gastro/hotelového biz-
nisu nechcú vrátiť.
Skúste vyhodnotiť po roku, čo vám  korona dala 
a vzala.
Korona nás naučila inovovať, byť súdržnejší, a čo 
ma veľmi pozitívne prekvapilo bolo, že vlastní za-
mestnanci chceli hotelu pomôcť. Prípadne si do-
časne sami hľadali a našli inú prácu - bez nároku na 
odstupné. Utvrdilo nás to v tom, že sme super tím.
Dokázali ste to ustáť bez prepúšťania?
Všemožne sme sa tomu bránili a veľmi dobre nám 
zafungoval systém požičiavania zamestnancov do 
iných segmentov: čašníci aj kuchári montovali prí-
vesné vozíky, chyžné a recepčné balili knihy v skla-
de kníh a event manažérky otvárali covid centrá. 
Aj vďaka tomu sme si mohli 95% zamestnancov 
ponechať.
Kto vám najviac pomohol, respektíve čo?
Dostali sme aj pomoc od štátu, za čo sme vďač-
ní. Avšak vzhľadom na to, že sme do biznisu s 
komplet ukončeným projektom výstavby rezortu 
nastúpili až v roku 2019, nebola v takej výške ako 
v prípade zabehnutého podniku. Pomohlo nám 
určite aj to, že sme sa snažili sami a nevzdávali to.  

Čo vám najviac chýbalo z  hotelového virvaru?
Kontakt s klientom a určitá istota. A v podstate 
nás to spomalilo extrémnym spôsobom.
Ako sa zachovala vaša verná klientela?
Cítili sme od našich hostí veľkú podporu. Pobyty 
sme samozrejme stornovali bez poplatkov, resp. ich 
prekladali na nové termíny.
S čím novým ste prišli aby ste zachovali aspoň 
akú takú kontinuitu v predaji vašich služieb? 
Cez prvú vlnu sme sa snažili inovovať, prevádzko-
vali sme autokino... Cez druhú sme si zaobstarali 
Food truck a kúsok od hotela sme prevádzkovali 
stánok s dobrým a chutným jedlom.
Využili ste povinne zavretý hotel na rôzne veci, na 
ktoré nikdy nie je čas?
Áno, spravili sme novú webovú stránku, chystáme 
pre hostí rôzne prekvapenia na sezónu. Začali sme 
spoluprácu so školami.
Vyzerá to že v máji už možno budete môcť otvo-
riť. Na čo sa tešíte najviac? 
Najviac sa tešíme na hostí. Nemať v 2,5 ha areáli 
ľudí je trošku ako z katastrofického filmu. Všet-
kým nám chýba komunikácia s hosťami a plus sa 
tešíme, že sa opäť po dlhšej dovolenke všetci stret-
neme v práci.

Už nech to tu ožije ľuďmi a športom, 
na ktorý je areál ako stvorený

Pod Lipou si potrpí na super jedlo, 
pred hotel teda postavili Food truck 

a robili gastro cestovateľské víkendy 
Prstom na mape 
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Eva Janíčková (majiteľka) 
a jej dcéra Adriana 
Janíčková (marketingová 
riaditeľka)
Château Gbeľany
Tak poďme na to. Ako sa máte za posledný rok?     
Adriana: Osobne mám pocit, ako keby rok 2020 
pre mňa pracovne ani neexistoval. Scucol sa do 3 
intenzívnejších mesiacov 
v  lete a  okrem toho prešiel 
ako z  rozprávky o šípkovej 
Ruženke, ako keby u  nás 
v kaštieli zastal čas. Vo veľkej 
majestátnej budove zavládlo 
ticho a chodbami sa ozývajú 
len naše  kroky keď prídeme 
skontrolovať, ako to tam vy-
zerá.
Eva: „Korona rok“ to boli 
nekonečné opletačky so sle-
dovaním situácie a meniaci-
mi sa pravidlami a  kompli-
kovanými poskytovaniami 
akej – takej štátnej pomoci, 

ktorá bola veľmi slabou záplatou na fixné nákla-
dy. Len veľmi tesne pomáhala nepadnúť na úplne 
dno. Boli sme nútení predať súkromný majetok, 
aby sme mali kapitál na financovanie strát. Ani 
to však bohužiaľ nestačilo a museli sme si zobrať 
druhý úver. Inak by sme to toto obdobie neprežili.
Ktorý časový úsek bol pre vás najťažší?
Eva: Emočne najťažšia je pre mňa táto druhá 
vlna zatvorenia. Pri prvej vlne to bol šok, ale po 
2 mesiacoch prišlo uvoľnenie a my sme už akosi 
boli v tom, že sme z toho vonku. Ďalšia fáza príde 
s otvorením hotela. Kolegovia sa začnú vracať na 

svoje pracoviská a  budú po 
dlhej dobe oprašovať svoje 
predchádzajúce pracovné 
procesy a návyky, s  ktorými  
neboli v  kontakte už mini-
málne pol roka -  a to je dlhá 
doba. A tiež nevieme, ako sa 
budú správať zákazníci a  či 
budú mať hneď chuť cesto-
vať, tak ako to bývalo v dobe 
pred-koronovej.
Mali ste aj takú chvíľu, 
že končím, kašlem na to, 
nevládzem, predám to, 
už nikdy nechcem robiť v 
službách? 

"V tejto zlej situácii je veľmi pozitívne vidieť ako cestovný ruch, 
hotelierstvo , gastro drží pokope a snaží sa nejako prežiť túto 
smršť," vraví Eva Janíčková zo Chateau Gbeľany

Eva Janíčková aj s manželom kúpili schátraný kaštieľ v roku 2011. 
Je obdivuhodné, ako citlivo ho zrekonštruovali a akú krásu z neho 
vytvorili
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Kathrinn Noll
Grand Hoteli Kempinski 
High Tatras
Ako ste zvládli uplynulý pandemický rok? Boli 
to fázy hore dole, alebo len dole?
Prvé dva mesiace roku 2020 boli pre nás veľ-
mi úspešné a priznávam, že to bol pre nás veľký 
šok, keď sme sa dozvedeli, že musíme 13. marca 
zatvoriť. Po tom, ako bol hotel zatvorený až do 
2. júna sa sezóna začala veľmi dobre a mali sme 
rekordne silné leto. Keď sme museli hotel zatvo-
riť druhýkrát, dozvedeli sme sa to na poslednú 
chvíľu a bolo to pre nás znovu veľmi neočakáva-
né. Zimná sezóna sa začala na Štrbskom Plese 
11. decembra, za prísnych opatrení, spa mohlo 
využívať maximálne 6 hostí, konzumácia jedál 
a nápojov bola povolená len na izbách a hos-
tia sa museli preukázať negatívnym testom, nie 
starším ako 72 hodín. Onedlho nám bolo jasné, 
že aj sviatky budú bez hostí. S tým sme naozaj 

nepočítali.
Ktoré obdobie bolo pre vás 
najťažšie?
Samozrejme ten začiatok 
pandémie bol veľmi ťažký, 
bola to úplne nová situácia 
pre každého z nás. Každý 
mal strach o svoju rodi-
nu a blízkych a bolo to o 
to ťažšie, že nebolo mož-
né za svojimi blízkymi ani 
odcestovať. Vo všetkých 
oblastiach panovala neis-
tota, v hotelovom segmente 
špeciálne, čo sa týka štátnej 
podpory, ktorá prišla oveľa 

Eva: Práca v  službách, a obzvlášť ak 
pracujete na svojom, je krásna a pred 
celou touto nešťastnou pandémiou 
ma napĺňala. Nie som však typ člove-
ka, ktorý sa vzdáva a nepripúšťam si, 
že by to nevyšlo. Proste máme krásny 
historický hotel, ktorý sa nám podarilo 
zrekonštruovať a budeme oň bojovať, 
kým budeme vládať. A ja pevne verím, 
že táto situácia tu nebude večne. 
Čo vášmu hotelu korona dala a 
vzala?
Adriana: Vzala nám náš 5 ročný po-
krok a  ocitáme sa akoby na začiatku 
podnikania, aspoň čo sa financií týka. 
To, čo nám nevzala, sú naše pracovné 
skúsenosti a  vybudovaná kvalita poskytovaných 
služieb. Dala nám veľa času na reflexiu – ako chce-
me robiť veci do budúcnosti lepšie a čas vzdelávať 
sa.
Dokázali ste to ustáť bez prepúšťania?
Eva: Viac-menej áno. Všetkých stálych zamest-
nancov sme si nechali. Naopak niektorí kvalitní 
ľudia odišli sami – keďže už nevideli istotu v práci 
v gastre a hotelierstve, čo nás veľmi mrzí. A práve 
to je najväčší strašiak do budúcnosti pre už tak ťaž-
ko skúšanú gastronómiu, aby v gastre ostali ľudia, 
ktorí sa ku svojej profesii vrátia a nezanevrú na ňu. 
Svoju prácu môžete milovať, ale ak sa jej dlhodobo 
nemôžete venovať a keď vás a vašu rodinu neuživí, 
narúša to vaše odhodlanie. Obzvlášť ťažké to majú 
kolegovia z brandže, ktorí pred koronou otvárali 
vlastné prevádzky a  dali do nich všetky vlast-
né úspory. Niekedy je to za hraniciam možného 
a veľa aj kvalitných prevádzok bohužiaľ neprežilo.
Kto vám najviac pomohol, respektíve čo?
Adriana: Rodina a spolupráca s ostatnými z bran-
dže. S  rodinou sme v  tejto koronakríze spolu, 
vždy bol niekto  z nás, kto prepadol pochmúrnym 
myšlienkam, ale sme tu na-
vzájom pre seba. Ako super 
psychohygiena nám na je-
seň i na jar poslúžilo sadenie 
stromov v  lese, vtedy človek 
aspoň na chvíľu vypne a roz-
mýšľa nad niečím iným ako 
nad korona situáciou a spra-
vili sme aj niečo záslužné 
pre planétu! Veľkú pomoc 
nám poskytli aj združenia, 
asociácie a  hnutia usilujúce 
sa o  záchranu cestovného 
ruchu na Slovensku. Na-
príklad Asociácia hotelov 
a reštaurácií na čele s Mare-

Najväčšie sklamanie prišlo, keď bolo jasné že 
hotel neožije hosťami ani na Vianoce a Silvestra
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neskôr ako vypukla pandémia. Pre nás v hoteli 
bol najemotívnejší okamih, keď sme sa dozve-
deli, že hotel nebude môcť privítať svojich hostí 
cez sviatky, ani počas zimnej sezóny.
Vraveli ste si - stačilo? Nevládzem? Dávam 
výpoveď?
Nikdy som ešte nemala pocit, že by som už 
nechcela pracovať v hotelierstve. Naopak, som 
hrdá na to, že môžem povedať, že tento čas som 
využila na ďalšie štúdium.
Čo vášmu hotelu korona dala a vzala? 
Táto situácia bola pre každého v našom tíme 
úplne nová, ale držali sme spolu. Spočiatku boli 
naše týždenné porady najmä o tom, aby sme im-
plementovali všetky protipandemické opatrenia 
do našej prevádzky. Aby sme tento tímový duch 
udržali, pokračovali sme aj počas lockdownu v 
online tréningu zamestnancov špeciálnym edu-
kačným nástrojom, ktorý používa naša hotelová 
sieť a pozostáva z krátkych videí a otázok, kto-
ré dostanete na konci a zahŕňa všetky okruhy, s 
ktorými sa môžete stretnúť v hotelierstve. Dali 
sme si totiž za cieľ, že budeme medzi top 5 ho-
telmi siete Kempinski v Európe a v top 25 na 
celom svete.
Ustáli ste to bez prepúšťania? 
Áno a sme na to hrdí. Počas letnej sezóny sme 
dokonca museli prijímať ďalších zamestnancov.
Kto vám pomohol najviac? 
Mala som veľkú oporu v šéfoch jednotlivých 
oddelení a tiež zo strany majiteľov hotela. 
Čo vám chýbalo najviac z klasického hotelové-
ho ruchu? 
Osobný kontakt s členmi tímu a s hosťami. Zd

ro
je

Zaviedla som aspoň 
porady cez telefón, 
ktoré mám individu-
álne s každým riadi-
teľom sekcie každý 
týždeň.
Čo nové ste zavied-
li, aby ste so svojimi 
hosťami zostali 
aspoň v nejakom 
kontakte? 
S hosťami sme v 
kontakte cez soci-
álne siete, vymysleli 
sme pre nich viace-
ré activity. Dali sme 
im napríklad mož-
nosť komunikovať s 
členmi nášho tímu 
a pýtať sa ich otázky, 
ktoré ich zaujímajú. 

Tiež sme pripravili v spolupráci s ostatnými ho-
telmi z našej siete veľkonočné recepty, ktoré pre 
nich pripravili šéfkuchári z hotelov siete Kem-
pinski v Európe.
Využili ste čas na nejaké dlho odkladané 
rekonštrukcie, opravy, veci, na ktoré nikdy nie 
je čas? 
Presne tak, zrealizovali sme viaceré projekty, 
ktoré by boli zložité za plnej prevádzky hotela. 
Redizajnovali sme Novomanželský apartmán 
a v hlavnej hotelovej budove Hviezdoslav sme 
zrekonštruovali strechu. Máme tiež nové osvet-
lenie vo všetkých spoločných priestoroch hotela 
a v našom spa. Urobili sme tiež viacero rekon-
štrukcií a vynovení v zázemí hotela, teda na 
mieste, ktoré nazývame srdcom hotela. Tie síce 
nie sú vidideľné pre hostí, no významne prispejú 
k tomu, aby sa u nás cítili ešte lepšie.
Vyzerá to tak, že máj by mohol byť už lepší a 
otvoríte brány. Na čo sa tešíte najviac? 
Na to, že budem môcť opäť osobne privítať čle-
nov tímu, väčšinu z nich uvidím v tomto roku 
prvýkrát. Tiež sa teším, že budeme môcť osob-
ne privítať našich hostí v rozprávkovej prírode 
Vysokých Tatier a poskytovať našim hosťom je-
dinečné a personalizované služby 5-hviezdičko-
vého medzinárodného hotela. Dúfame, že bu-
deme môcť privítať hostí, ktorí budú mať chuť 
na kulinárske špeciality nášho šéfkuchára a tiež 
si budú potrebovať oddýchnuť v našom ZION 
SPA LUXURY. Miesto, na ktorom sa nachá-
dzame, je tak jedinečné, že veríme, že pomôže 
prekonať únavu a stres z ťažkých časov, ktoré 
sme všetci zažívali počas lockdownu. 

cestovanie

Ešte ako tak sa dalo fungovať, keď mohli byť v 
SPA aspoň šiesti hostia. Keď už nebolo možné 
ani to, hotel zatvorili


