
Milí naši členovia a priatelia,

tento rok bol naozajstným orieškom pre nás všetkých. Hovorí sa že, ,,všetko zlé, je na niečo dobré“, 
a v tomto prípade to platí dvojnásobne. Veríme, že to spoločne ustojíme, a hoci niektorí z vás boli nútení siahnuť 
až na dno vlastných síl, návrat do bežného života bude o to radostnejší. 

Po každej búrke vyjde slnko, a hoci našim slnkom nie je zatiaľ štát, sú tu ľudia, rodina
a priatelia – MY,  ktorí vás podržia.

Dovoľte mi poďakovať Vám za Vaše priateľstvo, a zároveň členstvo v  MEDZINÁRODNOM KÁVOVOM INŠTITÚTE, 
ktoré, verím, sa bude upevňovať aj naďalej.  Prajeme Vám i Vašim rodinám krásne, pokojné vianočné sviatky, ktoré 
budú plné zaslúženého oddychu a úspešné vykročenie do nového ,,šťastnejšieho“ roka.  Rok 2020 by sme asi všetci 
najradšej vymazali a jeho posledným dňom sa aj tak stane. Veríme, že sa v novom roku opäť stretneme pri množstve 
krásnych zážitkoch počas kurzov, prednášok, workshopov či iných kultúrno vzdelávacích podujatiach.  Pokiaľ nás 
zdravie neopúšťa, spomínajme na ,,vymazaný“ rok len s úsmevom. 

Ste našou súčasťou a aj vďaka Vám máme dôvod sa stále posúvať vpred. S Vašou podporou môžeme neustále vlievať 
nádej do úspešnej baristickej scény, ktorá nás bude reprezentovať doma i v zahraničí v nasledujúcom období.  Brány 
nášho školiaceho strediska a MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU sú pre vás vždy otvorené. 

A keďže máme starý rok už pomaly za sebou, radi by sme naňho zabudli i my a pokračovali vo všetkých aktivitách, 
ktorých súčasťou ste aj vy. Hoci nemáme presné dátumy jednotlivých podujatí a našich aktivít v novom roku, snažíme 
sa hľadať spôsoby organizácie v náhradnom riešení. Ak to situácia dovolí prvé aktivity by sme radi zorganizovali 
v mesiacoch marec, apríl a máj, kedy je predpoklad miernejších opatrení v súvislosti s ,,korona búrkou“. K rozhod-
nutiu nám napomohol aj fakt presunutia najväčšej gastronomickej výstavy Danubius Gastro Incheba Bratislava 
z januára 2021 na máj 2021. Ako každý rok, budeme toho súčasťou a práve v termíne od 13. do 16.mája máme napláno-
vaný bohatý sprievodný program. 

Tak ako vírus COVID -19 anuloval rok 2020, boli sme nútení anulovať aj súťaž mladých baristov ,,SLOVAK BARISTA 
CUP“ 2020. Nových víťazov teda nemáme, no chceli by sme umožniť všetkým ľudom, podujatie určené na zábavu 
a potrebný ,,útek z reality“ , 7. ročník 1. Kávového plesu. Osobnosti z kávového sveta, mladé baristické talenty 
a všetkých nadšencov kávy plánujeme opäť spojiť 13. marca, a taktiež pri príležitosti 2. ročníka Medzinárodnej 
kávovej konferencie 12. marca pod záštitou MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU a samozrejme vás, 
našich partnerov, priateľov.  Ak to situácia dovolí, nebudú chýbať ani pravidelné stretnutia predstavenstva i členov 
inštitútu, počas ktorých môžeme posunúť spoločne kávovú kultúru tým správnym smerom. 

Verme tomu, že zle už bolo a pripravme sa na naše spoločné plány a vízie.
Tešíme sa na najbližšie stretnutie a ďalšiu spoluprácu v novom roku

 

OLDŘICH HOLIŠ  
 Prezident Medzinárodného Kávového Inštitútu

 

MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT
Trnavská cesta 813/3 92601 Sereď
IČO 52452689

V Seredi 11. decembra 2020



2020

2021


