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Editorial

Podarilo sa!
Poznáme znaleckú
hodnotu Projektu
REFUNDÁCIA!
Nedávno som narazil na jeden citát: „Ľudia nikdy
nepochopia to čo pre nich robíte, kým to neprestanete robiť.“
Možno to znie egoisticky, ale niečo na tom
bude… Dlhé roky som pre mnohých členov poskytoval moje služby spojené s projektom REFUNDÁCIA. Nie je ľahké niečo v tejto modernej
dobe vymyslieť a následne v spletitosti zložitej
legislatívy to aj implementovať na trh, po ceste som narazil na obrovské množstvo prekážok
a na ľudí, ktorí mi buď závideli, alebo chceli projekt „ukradnúť“.
Keď som ako 26–ročný chalan začínal budovať Projekt REFUNDÁCIA, nevedel som, že
to bude také ťažké, bola to „cesta peklom“, vždy
som si myslel, že ťažké sú iba začiatky, ale až po
19 rokoch práce som pochopil, že ťažké to ešte
len začína byť vtedy, keď sa už myšlienky zhmotnia a nadobudne to svoju cenu. Tá je povedzme
zaujímavá pre tých, ktorí „stavajú svoj úspech na
telách iných“.
Boli by ste prekvapení koľko je takých ľudí
okolo nás, sú to ľudia, ktorí sami nevedia vybudovať nič, ale zistili, že pri ničení toho čo vytvorili
iní, sa dá kdečo nadobudnúť, a tak hádam už podvedome vyhľadávajú vybudované hodnoty a tie

skúšajú rozbiť, aby sa im pri tom rozbíjaní niečo
podarilo získať.
Žiaľ aj projekt Refundácia sa ocitol v hľadáčiku podobných ľudí. Našťastie počas tejto dlhej a ťažkej cesty som spoznal aj dobrých ľudí so
srdcom na správnom mieste a spoločnými silami
sme ho ochránili. Projekt už má aj svoju vyčíslenú
hodnotu vďaka odbornému znaleckému posudku.
Projekt REFUNDÁCIA som si neponechal,
ale vložil som ho do majetku Tradičného družstva! Iba čas ukáže, či to bolo pre mňa dobré rozhodnutie vzdať sa tejto hodnoty v prospech iných.
Veľká vďaka patrí mojim skvelým kolegom
a úžasným ľuďom, ktorí majú veľké srdce a hlavne chcú pomôcť tento vážny projekt dotiahnuť do
úspešného konca, aby tisíce členov mohli poberať
svoje pasívne príjmy.
Na základe znaleckého posudku hodnota
Know-how REFUNDÁCIA je vyčíslená na krásny
1.152.480,00 EUR!!! Tento know-how je majetkom Tradičného družstva. Ak chcete byť spolumajiteľom tohto
know-how staňte sa členom Tradičného družstva.

Know–how…
Autor projektu Refundácia pán
Martin Cigánek vložil svoje
know–how do Tradičného družstva. Mnohí z Vás sa nás pýtate,
čo to vlastne znamená. Poďme
sa teda spoločne pozrieť na to,
čo to know–how je, a prečo je pre
členov Tradičného družstva táto
informácia dôležitá...
/ viac na strane 3

Chcem sa poďakovať z celého srdca Zuzke
Lukáčovej, Arturovi Bojszowi, Peťovi Zágorovi, ale hlavne mojej úžasnej manželke, ktorá ma
vždy podržala a vidí všetky moje trápenia pri budovaní tohto projektu.
Veľká vďaka patrí tiež naším ďalším kolegom z teamu Tradičného družstva: Danielovi
Hrudovi, Milanovi Kaľavskému, Josefovi Pavlačkovi, Ľubke Mizerovej, Majovi Mizerovi, Mirkovi Kraljimu, ďalším dobrým priateľom a členom
Tradičného družstva zo Slovenska, z Poľska
a Čiech, ale aj našim zamestnancom, ktorí
znášajú hrubý nátlak oponentov.
Rovnako ďakujem našim konzultantom,
ktorí bránia túto skvelú myšlienku pasívnych
príjmov. Práve vďaka týmto skvelým ľuďom sa
môžeme posúvať vpred a pomôcť tak tisícom
ľuďom vybudovať pasívny príjem.
Pridajte sa aj Vy a budeme silný team, veď
ako sa vraví, dobrých ľudí sa veľa zmestí.
Martin Cigánek
autor projektu REFUNDÁCIA

Green Deal.
Čo obsahuje kľúčový
zelený projekt EU?
Cieľom dohody, ktorá bola dlho
pripravovaná a mala predstavovať slávnostný štart inovatívnej ekonomickej reformy
ako kľúčového prvku stratégie
novej politiky nového zloženia
Európskej komisie...
/ viac na strane 2
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Green Deal. Čo obsahuje
kľúčový zelený projekt EU?

Cieľom dohody, ktorá bola dlho pripravovaná a mala predstavovať slávnostný štart inovatívnej ekonomickej reformy ako kľúčového prvku stratégie novej politiky nového
zloženia Európskej komisie, je do roku 2050
dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových
plynov, oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov a zastaviť úpadok niektorých
európskych regiónov v oblasti priemyslu
a technologizácie hospodárstva.
Ambiciózne plány prišli v čase, kedy vypukla koronakríza, a tak Európska komisia
zlým marketingovým plánovaním podkopala
vážnosť projektu s nesporne nevyhnutnými
krokmi, ktoré musí nielen európske spoločenstvo v budúcnosti učiniť.
Je otázkou, kedy sa na projekt budú štáty sústrediť, ale možno potvrdiť, že kto sa na
plán zelenej dohody zameria ako prvý, bude

CITÁT

mať pred ďalšími štátmi a regiónmi náskok.
European Green Deal navrhuje:
• podporiť účinné využívanie zdrojov
prostredníctvom prechodu na čisté
obehové hospodárstvo,
• obnoviť biodiverzitu a znížiť znečistenie
• investovať do technológií šetrných
voči životnému prostrediu
• podporovať inovácie v priemysle
• zavádzať ekologickejšie, lacnejšie a zdravšie
formy súkromnej a verejnej dopravy
• dekarbonizovať sektor energetiky
• zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov
• spolupracovať s medzinárodnými
partnermi s cieľom zlepšiť globálne
normy kvality životného prostredia.

Únia sa zaviazala poskytovať finančnú
podporu a technickú pomoc s cieľom pomôcť ľuďom, podnikom a regiónom, ktoré
prechod na ekologické hospodárstvo najviac zasahuje. Ide o Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý v rokoch
2021 – 2027 pomôže v najviac postihnutých regiónoch zmobilizovať najmenej
100 miliárd eur.
Ekologická agenda patrí už dekády
k vlajkovým lodiam únijnej politiky. Európska únia chce byť lídrom v ekologickej
transformácii priemyslu aj mestského
a vidieckeho života. Spájajú sa s tým rozsiahle regulačné opatrenia v priemysle,
či poľnohospodárstve.
Redakcia DN

„Tajomstvom úspechu
je vedieť niečo,
čo iní nevedia.“
Aristoteles Onassis
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Know-how…

„Know-how je považované
hneď za výnos z investovaného
kapitálu za to najcennejšie, čo podnik
vytvorí svojou činnosťou.“

Milí členovia Tradičného družstva,
mnohí ste už zaregistrovali, že autor projektu Refundácia pán Martin Cigánek
vložil svoje know-how do Tradičného
družstva. Mnohí z Vás sa nás pýtate, čo to
vlastne znamená. Poďme sa teda spoločne
pozrieť na to, čo to know-how je, a prečo
je pre členov Tradičného družstva táto informácia dôležitá.
Doslovne know-how znamená „vedieť ako,“ „vedieť ako na to.“ Patrí spoločne
s ďalšími formami duševného vlastníctva k nehmotným statkom, ktoré sa dajú
oceniť. V živote ste sa možno aj vy už
stretli s patentmi, dizajnmi, či ochrannými známkami. Know-how je považované
hneď za výnos z investovaného kapitálu za
to najcennejšie, čo podnik vytvorí svojou
činnosťou. V niektorých firmách predstavuje know-how kľúčovú úlohu úspešnosti.
Malí a strední podnikatelia, ktorí si chránia svoje duševné vlastníctvo, majú o 21 %
vyšší rast a o 10 % rýchlejší rast, uviedol
vo svojich štatistikách Úrad priemyselného vlastníctva SR.
Na stránkach
www.dusevnevlastnictvo.gov.sk
sa môžete napríklad dočítať:

“Všeobecne pod pojmom know-how možno
rozumieť znalosti, informácie, skúsenosti,
vedomosti či poznatky z rôznych oblastí, najmä z oblasti výroby, obchodu, výskumu, vedy,
technológií, ekonomiky, hospodárstva a pod.
Pod know-how možno zahrnúť napr. aj marketing, podnikateľské alebo obchodné plány,
výrobné alebo pracovné postupy, obchodné
kontakty alebo stratégie.”
Mnohí z nás sme už od začiatku svojho
vstupu do družstva cítili, že projekt Refundácia je výnimočným projektom. Vo svete
neexistuje nič, čo by bolo podobné tomu, čo
v našom družstve robíme a ako to robíme.
Projekt Refundácia je jedinečný. Jeho rozbeh
si vyžadoval obrovskú dávku predstavivosti,
vízie a vášne. Počas jej tvorby bolo nutné neustále pozorovať, prehodnocovať, objavovať,
učiť sa a analyzovať. Všetko to ale vzniklo v
niečej hlave, podobne ako množstvo patentov,
či dizajnov najskôr vznikne v hlave ich autora.
Aj z tohto dôvodu existuje v našej spoločnosti
tzv.právo duševného vlastníctva, aby sa všetky skvelé myšlienky, nápady a inovácie vedeli
ochrániť pre ich autora.
Z praktického hľadiska sa každé
know-how dá oceniť a aj projekt Refundácia sa znaleckým posudkom ocenil na

1.152.480,00 EUR. Dobrou správou pre členov TD je, že toto know-how môže byť vkladom do základného imania spoločnosti. Pre
náš samotný obchod predstavuje obrovské
príležitosti. Samozrejme, že existujú riziká na
kopírovanie, alebo neoprávnené používanie
a aj z tohto dôvodu používanie predmetov
duševného vlastníctva si vždy vyžaduje súhlas autora alebo vlastníka. Práve preto podlieha duševné vlastníctvo právnej ochrane
a porušovanie môže viesť až k trestnému postihu. Dnes už aj EÚ začala efektívnejší boj
proti porušovaniu práv duševného vlastníctva vydaním smernice o vymožiteľnosti práv
duševného vlastníctva, ktorá umožňuje tvorcovi čerpať zisk zo svojho výtvoru.
Projekt Refundácia je výnimočný
projekt, ktorý nemá obdobu vo svete.
Momentálne je majetkom Tradičného
družstva a my členovia máme právo byť
na neho hrdí. Veľká vďaka patrí jeho autorovi Martinovi Cigánekovi, ktorý vo
svojej veľkodušnosti vložil toto svoje
životné dielo do rúk členov, ktorí veria
v myšlienku Refundácie a chcú v nej
pokračovať.
Redakcia DN
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Družstevná pomoc
v opatreniach proti
klimatickým zmenám.

Aj družstvá chcú prispievať v opatreniach
proti klimatickým zmenám. Preto sa Medzinárodný deň družstiev tento rok vedie v tomto duchu. Deň družstiev sa slávi
v prvú júlovú sobotu a tento rok pripadol
na 4. júla 2020.
Pripomeňme si niektoré čísla. Vo
svete je dnes aktuálne 3 milióny družstiev
a zamestnávajú vyše 280 miliónov ľudí,
čo je 10 % svetovej zamestnanej populácie. Viac ako 12 % ľudstva je súčasťou
niektorého z týchto družstiev na svete.
Podľa údajov World Cooperative Monitor (2019) najväčších 300 družstiev
a vzájomných spoločností uvádza
celkový obrat 2 034,98 miliárd USD.

Družstvá tak majú čo povedať k dôležitým témam v spoločnosti.
Tému Medzinárodného dňa družstiev vyhlasuje každý rok Medzinárodná družstevná aliancia (International
Co-operative Alliance, ICA). Tentokrát
sa venuje tomu, ako družstvá dokážu pomôcť pri klimatických zmenách. Žiadna
krajina totiž nie je imúnna voči klimatickým zmenám.
Emisie skleníkových plynov sú o viac
ako 50 percent vyššie ako v roku 1990
a globálne otepľovanie spôsobuje v našom klimatickom systéme dlhodobé
zmeny, ktoré v prípade, že nebudeme konať, budú mať nezvratné následky. Zme-

na podnebia má vážny dopad na živobytie ľudí na celom svete, najmä na najviac
znevýhodnené skupiny, ako sú drobní
poľnohospodári, ženy, mládež, domorodé obyvateľstvo a etnické menšiny,
ktorí sa musia vyrovnať s extrémnymi
prírodnými katastrofami a degradáciou
prírodných zdrojov.
Družstvá prispievajú k trvalo
udržateľnému hospodárskemu rastu
a stabilnej a kvalitnej zamestnanosti
a sú nezastupiteľné pre stabilitu a rozvoj každého štátu..
zdroj: internet

Správy
Tradičného družstva
Dňa 26. 6. 2020 (piatok) sa uskutoční
členská schôdza NFD, ktorú zvolala 1/3
členov družstva. Viac informácií k čs ste
dostali v newslettri. Ak sa nezúčastníte,
neváhajte dať svoju plnú moc niektorému
zo zvolávateľov čs.

Členovia Tradičného družstva
sa odteraz prihlasujú do svojej členskej zóny SAMKO na novej adrese
klient.td-coop.eu alebo aj cez hlavnú
stránku www.td-coop.eu
V súvislosti s rozbehom nášho druž-

stva a prípravy na jeho rast, aktualizujeme
používané technológie na našich vlastných
serveroch. Prosíme Vás o trpezlivosť a pochopenie ak by niektoré časti našich webstránok nefungovali správne.
Redakcia DN
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Carbon Cleaner Sk Cz

Skvelý darček pre
každého motoristu

Hradec
Králové
Moravičany

Frýdek–Místek

Olomouc

Sazomín

Blatnice Pod
Sv. Antonínkem

Zlín

Stará Ľubovňa
Poprad

Kupina

CZ

Košice

Bratislava
Nitra

ZLÍN / Nedachlebice 261,
p. Stibor +420 792 545 484
SAZOMÍN / Žďár nad Sázavou /
Akvamarín s.r.o p. Pelikán +420 703 435 132
MORAVIČANY / Moravičany 319 |
Bright Tomorrows | p. Városi/Němeček +420 776 470 469

SK

OLOMOUC / Tovární 1304/36 |
(pri penzióne Barborka) p. Bittner +420 777 346 805

KOŠICE | Priemyselná 3 | ILBAT s.r.o. p. Illés, +421 905 931 849

FRÝDEK–MÍSTEK | TŘANOVICE č.139
p. Ručka +420 725 224 793

POPRAD / Hraničná 35 | AUTOCENTRUM 66, tel. +421 915 818 290

BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM |
čerp. st. FASTOil, p. Pecl +420 603 715 815
HRADEC KRÁLOVÉ / Úprkova 618/45 |
kontaktná osoba p. Telička +420 792 307 703

STARÁ ĽUBOVŇA | Popradská 17 | EEP, p. Kovalčík +421 904 570 453
NITRA / Levická 5, tel. +421 915 662 119
BRATISLAVA / Kopčianska 16, Petržalka |
AUTOGARNET, p. Hudák +421 910 662 336
KRUPINA | Briač 1104/8 | AUTOOPRAVY, p. Kocman +421 915 159 711

5 FAKTOV O CARBON CLEANERI

proces trvá
60 minút

bez
rozobratia

odstraňuje
karbónové
usadeniny

obnoví
výkon motora
až o 10 %

ušetríte peniaze
na drahých
dieloch

ÚPLNÁ DEKARBONIZÁCIA VÁŠHO MOTORA!
Pri pridávaní vodíka do normálnej vzduchovo-palivovej zmesi motora, vytvoríme pyrolytické
spaľovanie vo valcoch, čo je prospešné v prípade odstraňovania karbónových usadenín.
Milí členovia družstva, Voucher na čistenie Vášho motora si kúpite za zvýhodnenú cenu v na ›
Redakcia DN

slovakia@carbon-cleaner.com
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Úspechy našich členov…

Milí členovia, radi by sme Vám v rubrike
“Úspechy našich členov” priniesli zaujímavosti zo života našich družstevníkov.
Vedeli ste, že máme medzi nami legendu českej kulturistiky a propagátora pravidelného cvičenia? Je ním pán
Bohumil Divílek zo Zlína, dlhoročný
a lojálny člen družstva.

Bob Divílek dokázal bez prestávky
urobiť 25 tzv. angličákov počas 2:36 minút.
Tento cvik pozostáva z klikov, výskoku
a drepu s tým, že Bob kliky robil na jednej ruke. Po krátkej pauze Bob pokračoval
v sérii s prestávkami a dokázal urobiť
100 “angličákov” za 21:37 minút. Rekord
bol dosiahnutý 11. júna 2020 v záhrade

Múzea rekordov a kuriozít v Pelhřimově
v rámci akcie Rekordy v karanténe, ktorá
bola pripomienkou 30. ročníka medzinárodného festivalu Pelhřimov – mesto rekordov.
Pán Bob Divílek o pár dní oslávi nádherných 75 rokov a my mu aj touto cestou
srdečne gratulujeme.
Redakcia DN
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Keď ľudia pomáhajú ľuďom…

Milí členovia, pracujeme na projekte, ktorý
bude nesporne spoločensky veľmi hodnotný.
Bude o pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú a to
v akejkoľvek oblasti, či už pôjde o záchranu života a zdravia chorých ľudí, pomoc zvieratám,
podpora talentov, či realizácia rôznych projektov… My v družstve veríme, že vzájomná pomoc
vytvára najväčšie hodnoty. Tento projekt je radený medzi tzv „benefičné crowdfundingy“, kde
ľudia pomáhajú ľuďom. Keď sa projekt dokončí,
budeme Vás informovať v našich Družstevných
novinách, ale už teraz môžeme o tomto pripravovanom projekte rozprávať a dať tak niektorým
ľuďom nádej…
Redakcia DN

CITÁT

www.pomahat.eu

„Keď máš pocit, že sa
všetko skončilo, práve
vtedy sa všetko začína.“
Jan Twardovski

„Verím, že v živote
dostanete všetko, čo chcete,
ak pomôžete druhým ľuďom,
aby dostali, čo chcú oni.“
Zig Ziglar
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Nemecká vláda
schválila dočasné
zníženie DPH na 16%

Nemecká vláda schválila v piatok dočasné
zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako
uviedla, je to súčasť opatrení na posilnenie
spotreby, a tým aj celkovej ekonomiky. Uviedol to pre agentúru Reuters vládny zdroj.
Daň z pridanej hodnoty sa znižuje z 19
% na 16 %, pričom znížená DPH bude platiť
na všetky tovary, a to od 1. júla do konca decembra. Odhaduje sa, že opatrenie na podporu ekonomiky zasiahnutej pandémiou
nového koronavírusu bude stáť približne
20 miliárd eur.
Na mimoriadnom piatkovom zasadnu-

Grécko získalo
z predaja 10–ročných
dlhopisov 3 miliardy eur
Grécko v utorok získalo z predaja 10-ročných
dlhopisov 3 miliardy eur. To bola tretia emisia gréckych dlhopisov v tomto roku. Atény
sa snažia zabezpečiť si dostatok financií po
nákladnom uzavretí pre pandémiu nového
koronavírusu.
Ponuky podľa finančných internetových
stránok prevýšili 15 miliárd eur.

DRUŽSTEVNÉ NOVINY

tí vláda schválila aj príspevok pre rodičov
na každé dieťa vo výške 300 eur. Obidve
opatrenia sú súčasťou rozsiahleho balíka
na zotavenie nemeckej ekonomiky po koronakríze v celkovej hodnote 130 miliárd eur,
ktorý vláda oznámila minulý týždeň. Ako
vtedy povedal minister hospodárstva Peter
Altmaier, je to najväčší balík na podporu
ekonomiky od roku 1949.
„Táto finančná prémia bude vyplatená
všetkým deťom, ktorých rodičia majú nárok
poberať prídavky na dieťa. Je to osemnásť
miliónov detí, ktoré podporíme týmto impulzom so zámerom posilniť kúpnu silu. Ide
o jednorazovú platbu v sume 300 eur, ktorá bude vyplatená v dvoch splátkach – po
prvý raz v septembri, na začiatku školského
roka, druhý raz v októbri, kedy sú jesenné

jún 2020

prázdniny,“ priblížila po rokovaní vlády
nemecká ministerka pre záležitosti rodiny
Franziska Giffeyová.
Obidve opatrenia, dočasné zníženie DPH aj
príspevok na dieťa, musí ešte schváliť dolná
aj horná komora nemeckého parlamentu.
Práve preto sa má Bundestag a Bundesrat
zísť na mimoriadnych rokovaniach 29. júna.

Grécko v apríli získalo z predaja 7-ročných
dlhopisov 2 miliardy eur a v januári z predaja
15-ročných dlhopisov 2,5 miliardy eur.
Podľa rozpočtu si vláda tento rok chcela
pôvodne požičať 4 miliardy až 8 miliárd eur.
Grécko začiatkom roka uviedlo, že má
komfortný hotovostný vankúš 35 miliárd eur.
Časť z neho však od marca minulo na núdzové
opatrenia na zmiernenie následkov pandémie.
Vláda vyčlenila 24 miliárd eur z domácich zdrojov aj z fondov EÚ na podporu domácej ekonomiky v tomto roku. Aktuálna
prognóza ministerstva financií počíta tento
rok s prepadom ekonomiky o 13 %

Svetová banka počíta
v tomto roku s poklesom
globálnej ekonomiky
Svetová banka prognózuje, že globálna ekonomika zaznamená v tomto roku najhlbšiu
recesiu za približne 80 rokov. Dôvodom je
pandémia ochorenia COVID-19, ktorá spôsobila, že svet čelí bezprecedentnej zdravotnej a hospodárskej kríze.
SB vo svojom základnom scenári počíta
v tomto roku s poklesom globálnej ekonomiky o 5,2 %, a to aj napriek bezprecedentnej
fiškálnej a monetárnej podpore. To bude
najprudšia kontrakcia od -13,8 % v rokoch
1945-46 a štvrtá najhoršia globálna recesia
za uplynulých 150 rokov, ktorú prekonal len
pokles počas Veľkej depresie v 30. rokoch minulého storočia a obdobia po prvej a druhej
svetovej vojne. V roku 2021 by sa svetová
ekonomika mala oživiť a vzrásť o 4,2 %.
Príjem na obyvateľa vo veľkej väčšine
rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík
klesne. SB očakáva vo všetkých krajinách
v priemere zníženie príjmu na obyvateľa

o 6,2 %. Na porovnanie počas finančnej krízy
v roku 2009 klesol len o 2,9 %. Z dôvodu zníženia príjmov ekonómovia SB počítajú, že počet ľudí žijúcich v extrémnej chudobe môže
v tomto roku vzrásť o 70 až 100 miliónov.
SB upozornila, že globálnu ekonomiku
čaká ešte hlbšia recesia, ak bude zvládnutie
pandémie trvať dlhšie, než sa očakáva, alebo
ak finančný stres spustí kaskádu bankrotov.
SB počíta s uvoľnením reštriktívnych opatrení do konca júna. V prípade predĺženia
reštrikcií alebo ich opätovným zavedením
môže svetová ekonomika padnúť až o 8 %.
Pandémia podľa SB zvýrazňuje urgentnú potrebu opatrení v oblasti zdravotnej
a hospodárskej politiky, vrátane globálnej

spolupráce pri zmierňovaní jej následkov,
ochrane zraniteľných populácií a zvýšenia
schopnosti krajín predchádzať podobným
udalostiam, či vyrovnávať sa s nimi.
SB vo svojich aktualizovaných vyhliadkach globálnej ekonomiky počíta v tomto
roku s poklesom rozvinutých ekonomík o 7 %
a v roku 2021 s oživením a expanziou o 3,9 %.
Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa tento rok zníži o 6,1 % a na budúci rok stúpne o 4 %. HDP eurozóny padne
o 9,1 % a v roku 2021 vzrastie o 4,5 % a HDP
Japonska tento rok klesne o 6,1 % a na budúci
sa zvýši o 2,5 %. Tempo rastu čínskej ekonomiky sa tento rok spomalí na 1 % a na budúci
rok sa opäť zrýchli na 6,9 %.
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Francúzske súkromné
poisťovne poskytnú
krytie pre budúce
pandémie
Súkromné francúzske poisťovne ponúknu
malým podnikom poistné krytie pre prípad
budúcich pandémií v objeme až do dvoch
miliárd eur. Návrhy francúzskej poisťovacej
federácie FFA, ktoré nezahrnú súčasnú krízu, majú za úlohu pomôcť takmer trom miliónom malých a stredných podnikov pokryť
straty, ak by pre pandémiu boli štátom opäť
nútené prerušiť činnosť.
Plán je reakciou na zmätok a záplavu
vzájomných obvinení po celom svete, keď
pandémia ochorenia COVID-19 zastihla vlády a poisťovne nepripravené. Podniky, ktoré čelili rozsiahlym obmedzeniam pohybu
a činnosti (lockdown), majú problémy získať od poisťovní náhrady za obrovské straty.
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Podľa agentúry Reuters ich však poisťovací
sektor zrejme nebude schopný pokryť.
Súčasné francúzske poistky obvykle
pokrývajú straty na tržbách vyplývajúce
z fyzických škôd, napríklad požiarov.
Poistné zmluvy buď pandémie vylučujú, alebo ich vôbec neobsahujú.
Súkromné poisťovne a zaisťovne na
základe nového mechanizmu s označením
CATEX poskytnú malým a stredným podnikom krytie až do výšky dvoch miliárd eur
ročne a navyše aj štát môže zasiahnuť prostredníctvom štátnej zaisťovne CCR. Nové
záruky sa zahrnú do poistenia proti požiarom, ktoré majú všetky firmy, alebo do poistiek proti výpadkom tržieb, ktoré má 50 %
spoločností.
Návrh predložila FFA v rámci plánov,
ktoré skúma pracovná skupina vytvorená
ministrom hospodárstva Brunom Le Mairem. Členmi pracovnej skupiny sú poslanci, zástupcovia obchodných združení, FFA
a CCR. „Kompenzácia predstavuje jednora-

zové plnenie a vyplatí sa bez predchádzajúceho posudku,“ cituje federáciu agentúra Reuters. „Financovanie systému CATEX bude
zabezpečené z poistného dotknutých spoločností, ako aj prostredníctvom súkromného
a štátneho partnerstva.“

banka už nebude financovať projekty spojené
so zemným plynom po roku 2021, pre plynárenstvo sú možnosti čerpať z európskych prostriedkov stále veľké. „Úplne konkrétny prípad
pre Slovensko, Modernizačný fond. Ministerstvo životného prostredia sa ho snaží naštartovať, je o to veľký záujem, spomínali, že majú
okolo 90 projektov. Tento fond slúži na to, aby
sme riešili problémy, ktoré treba v súčasnosti
hasiť. Tam je zákaz čerpania peňazí na uhoľné
projekty. Ale, naopak, prechod z uhlia na plyn
v teplárenstve je úplne eligibilný (spôsobilý,
pozn. TASR) projekt, ktorý by sa dal z tohto
fondu financovať,“ uviedla Vašáková.
Zemný plyn nedávno vyzdvihol aj podpredseda EK Frans Timmermans, ktorý ho
považuje za prechodné palivo od fosílnych palív smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu.
Tento pohľad Bruselu potvrdila aj Vašáková.
„Svojou flexibilitou môže byť plyn aj veľmi
vhodným doplnkom k obnoviteľným zdrojom

energie (OZE), takže si myslím, že na najbližšiu dekádu bude mať svoje využitie. V prípade
Slovenska funguje tzv. kotlíková dotácia, kde
sa snažíme riešiť kvalitu ovzdušia tým, že by
sa kotly v domácnostiach, ktoré sú najviac
škodlivé pre životné prostredie, mohli nahrádzať práve plynovými kotlami, čo by mohlo
mať pozitívny vplyv na ovzdušie. A toto je niečo, čo by mohlo pokračovať aj z toho ďalšieho
programovacieho obdobia,“ dodala Vašáková.
Ďalšou príležitosťou pre plynárenstvo je
podľa nej prechod na vodík, ktorý sa považuje za významnú cestu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu. „Vodík je v centre nášho
záujmu, snažíme sa ho riešiť nielen ako plyn
sám o sebe, ale zároveň aj ako veľmi dobré médium na skladovanie energie, čo v prípade volatilných OZE by mohlo byť cenným aktívom.
Vodík je relatívne novým doplnkom cesty
k dekarbonizácii a zdá sa nám, že je to cesta,
ktorá má veľkú perspektívu,“ uzavrela Vašáková.

Prechodu od uhlia
k plynu pomôžu
európske peniaze
Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila
v Európe najväčšiu hospodársku krízu od
druhej svetovej vojny. Európska komisia (EK)
v rámci obnovy hospodárstva „dala na stôl“
2,4 bilióna eur vrátane štandardného rozpočtu, o ktorých sa rokuje. Je to bezprecedentná
suma, z ktorej aj Slovensko môže získať 24 až
25 miliárd eur. Významné financie môže z balíka získať aj plynárenstvo. V podcaste Otvorene
o plyne na portáli slovgas.sk to vyhlásila Lívia
Vašáková zo Zastúpenia EK na Slovensku.
„Keď sa pozrieme na celé zloženie balíčka, čo by Slovensko mohlo čerpať, sú tam
klasické eurofondy, okolo 12 miliárd eur. Je
tam pomoc pre poľnohospodárov vo výške viac ako 4 miliardy eur. A potom sú tam
nové prostriedky, kde by Slovensko mohlo
čerpať okolo 6,6 miliardy eur na podporu
reforiem. Potom je tam nástroj na podporu
transformácie regiónov, ktoré sú väčšinou
uhoľné alebo ťažko priemyselné regióny.
Tam to pre Slovensko vychádza tiež okolo
miliardy. Slovensko sa, samozrejme, v rámci
rôznych projektov môže uchádzať aj o celoeurópske peniaze, napríklad v rámci programu Horizont Európa, ktorý je výskumným
programom EÚ alebo sa môže uchádzať
v oblasti energetiky o Inovačný fond, ktorý
podporuje inovatívne projekty prechodu na
udržateľnú energetiku,“ vysvetlila Vašáková.
Napriek tomu, že Európska investičná
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Nové možnosti s BonoPay™
Milí členovia,
Zoznámte sa s e-shopom,
ktorý akceptuje platbu s BonoPay™
• Dodanie už do 24 hodín
• 20 000+ produktov
• 10 000+ zákazníkov
• Výhodné ceny, akciové ponuky
• 100 % originálny tovar
• Spolupráca len so spoľahlivými
a overenými dodávateľmi…
• Poštovné od 90€ zadarmo
• Ku každej objednávke DARČEK

www.premiumdrogeria.sk

Pozývame Vás
na nákupy
v družstevnej
Tržnici

Výhody nakupovania
v družstevnej tržnici:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

nakupujem vo vlastnom obchode
podporujem svoje družstvo
podporujem svojho kolegu družstevníka
čím väčší obrat v tržnici urobíme,
tým lepšiu cenu produktov vyjednáme
zvyšujem svoje podiely v družstve
(cez obratové body, zľavové body)
nákup od družstevníka je bezpečný
dodávka je priamo až do domu,
nemusím vláčiť ťažké nákupy
namiesto státia v dlhých radoch
pred pokladňou nakupujem
v pohodlí domova
nakupujem bez zhonu len to, čo potrebujem.
24 hodín denne /7 dní v týždni
Len členovia družstva

„Správny družstevník nakupuje
vo svojej družstevnej tržnici.“
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„Tento svet je ako kniha
a tí čo necestujú, prečítali
len jednu stranu”
sv. Augustín

