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Na úvod: podnikatelia v autobusovej zájazdovej doprave sú všade vo svete vo vážnych problémoch. Už 
onedlho upadnú do insolventnosti, ak nedostanú kompenzácie za ich vzniknuté straty spôsobené Covid-19. 
Milióny pracovných miest budú stratené a rovnako mnoho závislých činností. To ovplyvní ekonomiku ako 
celok.  
 

V jednej krajine (Nemecku) však vieme pomôcť len dvoma minútami nášho času. Práve to by mohlo mať 
pozitívny efekt a mohlo by to ovplyviť ďalšie krajiny. A samozrejme, pre ostatné krajiny je rovnako dôležité 
zachrániť dopravcov v Nemecku, ktorí dovážajú turistov do iných krajín.  
 

Musíme zabezpečiť a zozbierať toľko podpisov koľko je len možné pre našich nemeckých kolegov. Čas beží a 
oni potrebujú 50.000 podpisov do 24. júna. 
 

1. Podporujte porozumenie medzi ľuďmi. 
Chcete vysvetliť náš problém jednoduchých a zrozumiteľným spôsobom? Použite nasledujúcu 
argumentáciu:  
a) Na autobusových dopravcov vlády zabudli. Letecké spoločnosti dostali pomoc, vlakové spoločnosti 

dostali pomoc, verejná doprava dostáva pomoc – ale zájazdové autobusy nie.  
b) Stratili minimálne tržby celého roka, no stále majú obrovské fixné náklady (v Nemecku 300 EUR za deň, 

bez ohľadu na to, či autobus stojí alebo jazdí). Žiadna firma to nemôže prežiť.  
c) To sa netýka len majiteľov firiem (v Nemecku ide o 3.441 firiem), ale rovnako ich zamestnancov (v 

Nemecku približne 240.000 ľudí) a všetkých, ktorí potrebujú autobusy, aby mohli cestovať (školy, turisti, 
obchodníci, príslušníci ozbrojených síl, svadobní hostia, farmári, súkromné firmy a mnohí ďalší, záleží na 
regióne)  

d) Rovnako sa to týka aj všetkých, ktorých podnikanie závisí na dovoze klientov autobusmi. Hotelov, 
reštaurácií, dovolenkových rezortov, koncertných hál, obchodov so suvenírmi, zábavných parkov a 
mnohých ďalších, ktorí pôsobia na odľahlejších miestach a pracujú so skupinami, kolektívmi.  

 

2. Vysvetľujte, že budúcnosť je v stávke. 
Dopravné firmy okamžité zisky. Toto nie je o chamtivosti. Chcú len prežiť, pokiaľ príde znova k naštartovaniu 
cestovania a ich práce, akonáhle to bude znova bezpečné. Tým, že odstavili svoje autobusy, chránili 
spoločnosť. Teraz potrebujú oni ochranu a pomoc od spoločnosti. To by bolo spravodlivé.  
 

3. Trvajte na tom, že každý môže pomôcť, podpisom alebo zdieľaním  
Ľudia môžu a musia participovať dvoma spôsobmi: podpísať petíciu, ale tiež byť nositeľmi tejto správy. 
Úspech našich nemeckých kolegov môže pomocť nám všetkým v rámci celej Európskej únii. Ich úspech 
môže byť vzorom, o ktorý sa budeme mocť oprieť pri jednaniach s vládom u nás na Slovensku. Tento 
úspech v Nemecku môže byť dôležitým signálom pre ostatné vlády. 
 

Ako zbierať podpisy off-line?  
a) Vytlačte si vyplnenú stranu č. 2 a nechajte ho podpísať toľkým ľuďom ako je to len možné (1 strana 
pre 1 osobu). Petíciu môže podpísať každý, bez ohľadu na vek, národnosť alebo trvalý pobyt... 
Vyplnené a podpísané formuláre pošlite do Bundestagu na email post.pet@bundestag.de 
Ak si to niekto želá, môžete jeho formuláre poslať vy.
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AKO ZBIERAŤ PODPISY OFFLINE? 
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Deutscher Bundestag 
Sekretariat des Petitionsausschusses 
Federal Parliament of Germany 

Secretary of the Petitions‘ Committee 

Platz der Republik 1  
11011 Berlin  
E-Mail: post.pet@bundestag.de 
Fax: +49 30 227-36053 

UNTERSTÜTZUNG PETITION 111623 
Podpora petície 111623 

  Wirtschaftshilfen für das Busgewerbe im Zusammenhang mit der Corona-Krise vom 27.05.2020 
Hospodárska pomoc odvetviu autobusovej dopravy, v súvislosti  s Koronakrízou (Jún,27th,2020) 

Link: 
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_05/_27/Petition_111623.html?fbclid=IwAR0Y_aPyfjhMo3xMZMWmQMwEJ6aP3MaXLBelCIZW71V2W4QbfySKszM

0V1c 
 

Hiermit unterstütze ich durch MITZEICHNUNG die oben erwähnte Petition mit der ID Nr. 111623 
im offline Wege unter Angabe meiner Daten:  
Potrdzujem moju podporu a súhlas a to MOJIM PODPISOM pod vyššie uvedenú petíciu, zeregistorvanú v Bundestag 

pod číslom 111623, off-line a uvádzam svoje osobné údaje: 
 

VORNAME 

Meno 

 

 

NACHNAME 

Priezvisko 

 

 

STRASSE HAUSNUMMER 
PLZ, ORT 

LAND 

Ulica číslo 

PSČ, Mesto, Štát 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 

(EIGENHÄNDIG) 

Vlastnoručný podpis 

 

 

 

 
Prosím zašlite tento dokument, vlastnoručne podpísaný, niektorým z uvedených spôsobov: 
 

a. Poštou na adresu : Deutschen Bundestag (Platz der Republik 1, 11011 Berlin) 

b. Faxom : 0049 30 227-36053 

c. E-mailom (naskenovaný alebo fotografovaný ako príloha) na post.pet@bundestag.de 
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