
Prepis videozáznamu z nákupu v LIDL uskutočneného dňa 16.3.2021 

tromi osobami bez prekrytých horných dýchacích ciest . 

 

Zákazník: takže 16.3. a ideme urobiť pokus nakúpiť do LIDLU bez prekrytia horných dýchacích ciest. 

Vstupujeme do vnútra. Kľudne toto môžeme opakovať častejšie. Dobrý deň. 

Predavačka: dve osemdesiat osem poprosím aplikáciu si tiež môžte dať ak máte  

Zákazník: nie 

Zamestnankyňa ( možno zástupkyňa) Lidlu: dobrý respirátor 

Zákazník: áno kvôli tomu sme tu viete čo slečna nás upozornila, na to že to máme mať, my tu máme 

vyjadrenie spoločnosti LIDL, ktorá hovorí, no nech sa páči prečítajte si to 

Zamestnankyňa ( možno zástupkyňa) Lidlu: no hovorte ďalej 

Zákazník: no, no a hovorí tam, že teda ako spoločnosť podala stanovisko, že nemôže vymáhať 

dodržiavanie týchto opatrení a že zákazníci môžu, len majú, len na odporúčaní opatrení hygienických 

sa dodržiavať 

Zamestnankyňa ( možno zástupkyňa) Lidlu: sekundu dobre 

Zákazník: áno no jasne sa tam pani baví s nejakou ďalšou pani  

Zákazník 2: áno, ako že s hlavnou vedúcou  

Zákazník: nahrávam toto video nebudem vám snímať tváre, nič my sme, len chceli vám to ukázať, 

teda máme vyjadrenie spoločnosti LIDL, ktorá v podstate týmto dáva najavo, že neni sme povinní mať 

prekryté dýchacie cesty a slobodne nakupovať vo vašom obchode, čo sme radi lebo sa nám to vlastne 

aj podarilo len by sme vám to chceli dať na vedomie, lebo nakoľko sem plánujeme chodiť častejšie tak, 

aby ste o nás mali vedomosť, aby poprípade pani predavačky alebo esbskári  

Vedúca predajne: len asi budete musieť pri každej návšteve, to asi určite budete musieť mať, lebo 

určite, vás my sa tu striedame, viete určite si vás nezapamätáme  

Zákazník: dobre to neni problém ja to budem každý deň nosiť aj keď sem prídem kľudne Vám to tu 

nechám môžete si to tu 

Vedúca predajne: len neviem, či sa to netýka viem, že respirátor hej, ale rúško, neviem či nebudete 

musieť mať, či tam sa to týka všeobecne 

Zákazník: to je pani odporúčaných hygienických opatrení to znamená, že odporúčane sú také, že buď 

si to dám alebo nedám a vaša spoločnosť nemôže vyžadovať dodržiavanie týchto opatrení  

Vedúca predajne: dobre v poriadku 

 



 

Zákazník: takže ja som rád ,že sme nakúpili bez problémov a som Vám za to vďačný tak som len chcel 

na toto upozorniť to je všetko dobre super ďakujem to si môžte nehať kľudne 


