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Situácia s pandémiou na Slovensku sa nezlepšuje a opatrenia sa aj naďalej sprísňujú. Všetci to vidíme, no 

najmä cítime na ,,vlastnej koži“. MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT ako občianske združenie 

zastupujúce množstvo podnikateľov priaznivcov gastronomického segmentu plne podporuje sprísňovanie 

opatrení najmä za účelom rýchlej obnovy ,,bežného života“.  

 

Všetci sme unavení a otrávení z chaoticky prezentovaných opatrení, ale je dôležité si uvedomiť, že 

len my môžeme zachrániť ,,umierajúce“ podniky a predovšetkým zdravie a životy nielen našich blízkych. 

Viacerí z nás boli už viac ako rok zodpovední. Stačí už len pár týždňov, možno mesiacov a končene si budeme 

môcť vydýchnuť. Každý z nás chce návrat k obľúbeným nákupom, príjemným posedeniam 

v gastronomických podnikoch, k skutočnému vyučovaniu detí v školských laviciach a samozrejme 

k bezpečnému stretávaniu sa so svojimi blízkymi. Tak ako rýchlo si uvedomíme vážnosť situácie, tak rýchlo 

sa priblížime k ,,lepším zajtrajškom“ a životu bez obmedzení. 

 

Veríme, že nový rok 2021 bude pre mnohých z nás novým, úspešnejším začiatkom. Je len na nás ako sa 

k tomu postavíme. Hoci je štátna pomoc je neefektívna, komunikácia ,,tých hore“ chaotická, opatrenia 

neúčinné najmä z dôvodu nezmyselných výnimiek, pokiaľ nie sme v život ohrozujúcom stave bez možnosti 

vidieť svojich najbližších či netrávime všetok svoj čas s chorými, ktorým žiaľ už často krát nevieme pomôcť 

ako naši zdravotníci, verte že sme na tom viac ako dobre.  

 

MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTIÚT pokračuje vo vzdelávaní v online priestore 

prostredníctvom vzdelávacích videí ,,Svet kávy od pestovania až po šálku“ či zaujímavých podcastov na 

rôzne témy pre bežných konzumentov kávy i tých, pre ktorých je hlavným zdrojom príjmu. Veríme, že ďalšie 

vyhľadávané  aktivity, ako 1. Kávový ples na svete, Medzinárodná Kávová konferencia, Barista Camp či súťaže 

mladých baristov ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior sa uskutočnia v naplánovaných termínoch tohto roka. Ak by 

sa však situácia nezlepšovala aj spomenuté podujatia sa uskutočnia vo virtuálnom svete a prenesieme svet kávy 

a jej zákulisia priamo z kávovníkových plantáži až do domácností. 

 

Dvere do MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU sú stále otvorené a pripravené 

prijímať nových členov a to v tomto roku BEZPLATNE. Stať sa súčasťou najväčšej medzinárodnej kávovej 

rodiny môže každý, www.kavovyinstitut.sk  

 

Iba spoločná zodpovednosť vedie k spoločne stráveným chvíľam bez strachu a následkov. 
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