
Milí naši hostia,  

  
Citlivo sledujeme a vnímame situáciu, ktorá sa okolo nás deje. Hotel Kaskady 
zamestnáva 6 pracovníkov z Ukrajiny už viac ako 5 rokov. Sú to to pracovití ľudia, 
často s vyšším vzdelaním, ktoré  nesúvisí s prácou, ktorú u nás vykonávajú. Pomáhajú 
nám obsadiť pracovné miesta, o ktoré nie je záujem. Bez nich by sme nevedeli 
zabezpečiť pre Vás služby v takom rozsahu, ako by sme si želali. Vykonávajú práce 
chyžnej, upratovačky, raňajkového kuchára. Bolo našou povinnosťou ponúknuť 
pomoc ich príbuzným, priateľom.  Spravili sme to radi. Je to najmenej, čo v tejto 
zložitej situácii môžeme pre nich spraviť.  Túto možnosť využili len dve rodiny, ktoré 
sme ubytovali na našej vilke.  Vzhľadom k tomu, že sa nás na to často pýtate, radi 
by sme Vás ubezpečili, že títo ukrajinskí hostia sa  nepohybujú v priestoroch hotela 
a nemáme žiadne negatívne skúsenosti, ktoré by mali vplyv na Váš komfort počas 

pobytu.  

Pandémia mala nepriaznivý dopad aj na hotely. Napriek tomu sme túto situáciu 
zvládli.  Keď sme sa konečne dočkali  rušenia opatrení a nádeje  na dobré časy, 
opäť do našich životov zasiahla nepredvídateľná situácia. Nemôžeme ako hotelieri 
ostať bez povšimnutia a ignorovať tieto okolnosti. O Solidarite a  pomoci blížnemu 
by sa nemalo uvažovať ako o záťaži. Pre každého je asi ťažké vyjsť z vlastnej 
komfortnej zóny, v podobnej situácii ako susedia na Ukrajine sa môže ocitnúť každý 
z nás.  Prosíme Vás o  pochopenie a zároveň podporu, pretože aj s Vašou pomocou 

môže hotel Kaskady pomáhať tým, ktorí to momentálne potrebujú.  

Letisko Sliač neovplyvňuje Váš komfort v hoteli Kaskady. Už 16 rokov je vedľa nás, 
cvičenia prebiehajú štandardne ako v minulosti, nezaznamenali sme zvýšený nárast 
hluku.  Tak isto nás z mesta Sliač ubezpečili, že komunikujú s Ministerstvom obrany 
a letisko nie je momentálne funkčné pre vojenské účely. Letisko sa pripravuje na 
príchod amerických vojakov o dva roky. Aktuálne je systém Patriot umiestnený 
dočasne na Sliači, ale podľa publikovaných informácií sa bude presúvať na 
východné Slovensko.  Bezpečnosť je samozrejme na prvom mieste. Ak by sme mali 
informácie, ktoré by mali  dopad na naše podnikanie, určite by sme to v hoteli riešili.   

Užívame si každý deň s Vami a keď môžeme, pomôžeme. Ďakujeme za Vaše 
rezervácie. Prevádzka hotela je v bežnom režime, všetci zamestnanci sa na Vás 
tešia a nepociťujeme nižší záujem o naše služby z vyššie uvedených dôvodov, na 

ktoré sa nás pýtajú najmä novinári.   
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