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Leto je už v plnom prúde a aj keď nám počasie 
a koronavírus neprajú tak, ako by sme chceli, 
mnohí robíme všetko pre to, aby sme si od-
dýchli. Máme šťastie, že sme si v našom druž-
stve vytvorili program na dovolenkovanie  
a tí z nás, ktorí sme si ho zabezpečili do rodiny 
môžeme toto leto stráviť dovolenku na Slo-
vensku v našich družstevných zariadeniach. 

Editorial Teším sa, že budúci rok TD plánuje nákup 
vlastných apartmánov a budme môcť sami 
rozhodnúť, kde sa budú nachádzať. 
 Do redakcie sme dostali aj letný po-
zdrav od člena, ktorý využil zámenu cez 
DAE v Chorvátsku, preto ak práve tento 
rok nejdete k moru, nechajte sa inšpirovať 
z jeho fotoreportáže. Dovolenkový program 
PV je pre nás dôkazom, že spolupráca  
v družstve mnohým členom prináša úžitok, 
a že práve spolupráca v tomto nepredvída-
teľnom období nadobúda veľký význam.

 Tradičné družstvo rozbehlo svoju marke-
tingovú činnosť prvými Vstupnými seminár-
mi na Slovensku aj v Poľsku. Prinášame Vám 
zopár pohľadov členov, ktorí sa ich zúčastnili. 
Je v nich cítiť odhodlanie dosiahnuť náš cieľ, 
ktorým je Refundácia. Ak sa nechcete len 
prizerať, ale priložiť ruku k dielu, pripojte sa 
k  skvelému tímu konzultantov družstva, radi 
Vás zaškolíme na našich workshopoch.
 Prajem Vám milí členovia, aby ste si užili 
letné prázdniny so svojimi najbližšími.

Zuzana Lukáčová, podpredsedníčka TD 

Vitajte v Tradičnom 
družstve. 
Začiatkom júna sa konal prvý 
Vstupný seminár Tradičného druž-
stva v príjemnom prostredí Štiav-
nických vrchov v Krupine. Zúčast-
nilo sa ho 46 členov zo Slovenska  
a Českej republiky. Rovnaký Vstup-
ný seminár TD sa konal aj v Poľsku. 
Tradičné družstvo tak odštartovalo 
marketingovú činnosť na dobu-
dovanie aktív, ktoré majú členom  
tvoriť pasívny príjem. 

/ viac na strane 4

Domácnosti zase 
využili možnosť 
využiť fotovoltické 
dotácie 
Domácnosti, ktoré chcú do 
konca roka inštalovať foto-
voltické panely, môžu naďalej 
podávať žiadosti o príspevok 
z projektu Zelená domácnos-
tiam II.

/ viac na strane 2
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Domácnosti, ktoré chcú do konca roka in-
štalovať fotovoltické panely, môžu naďa-
lej podávať žiadosti o príspevok z projektu 
Zelená domácnostiam II. Prvých 478 vyda-
ných poukážok Slovenská inovačná a ener-
getická agentúra (SIEA) zasiela v týchto 
dňoch. Projekt má byť aj naďalej jednou z 
dotačných priorít v oblasti zelenej energe-
tiky na Slovensku. Podčiarkuje význam ino-
vatívnych projektov, do ktorých investuje aj 
Tradičné družstvo. 
 Inovovaný zásobníkový systém umož-
ňuje SIEA prijímať viac žiadostí, ku kto-

Domácnosti zase využili možnosť  
využiť fotovoltické dotácie

rým budú postupne vydávané poukážky 
na inštaláciu zariadení na využívanie ob-
noviteľných zdrojov energie. Agentúra na 
poukážky pre fotovoltické panely v aktuál-
nom období do 1. decembra 2020 vyčlenila 
celkom 1,5 milióna eur. Poukážky vydané 
30. júna pre 478 zariadení majú hodnotu 
697 tisíc eur. Ďalšie žiadosti o príspevok na 
panely je možné podávať naďalej do napl-
nenia zásobníka. Pre vysoký záujem je však 
pravdepodobné, že k výzve pribudnú ďalšie 
dotačné programy, prípadne sa zásobník fi-
nancií v Zelenej domácnostiam II rozšíri. 

 Aktuálne môžu domácnosti podávať 
žiadosti aj o príspevky na tepelné čerpadlá, 
slnečné kolektory a kotly na biomasu. Pre 
každé zariadenie sú v harmonograme zve-
rejnené odhady počtu poukážok, ktoré 
budú postupne vydávané. Poradie žiadostí 
v zásobníkoch je známe ihneď po ich poda-
ní. Podľa toho môže domácnosť zistiť, či jej 
poukážka bude vydaná v nasledujúci deň po 
podaní žiadostí alebo až neskôr.
 Systém podávania žiadostí umožňuje 
domácnostiam zvýšiť využiteľnosť vyda-
ných poukážok. Kým žiadosť čaká na vy-
danie poukážky, môže si domácnosť sama 
zmeniť typ zariadenia a opraviť väčšinu 
chýb, pričom si zachová poradie v zásobní-
ku. Ak je podávanie žiadostí otvorené a do-
mácnosť zistí, že v lehote nestihne zariade-
nie nainštalovať alebo že miesto inštalácie 
uviedla nesprávne, môže pôvodnú žiadosť 
zaradenú v zásobníku sama zrušiť a regis-
trovať novú.
 V súčasnosti je z projektu Zelená do-
mácnostiam II podporených viac ako 7200 
zrealizovaných inštalácií zariadení na vy-
užívanie obnoviteľných zdrojov energie. 
Suma doteraz preplatených poukážok je 
viac ako 14 miliónov eur. Celkom je na pod-
poru inštalácií vyčlenených 37 miliónov 
eur. Národný projekt Zelená domácnostiam 
II má prispieť predovšetkým k plneniu tých 
ukazovateľov operačného programu Kvalita 
životného prostredia, ktoré sa týkajú zvý-
šenia inštalovaného výkonu zariadení na 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 
V rámci projektu budú do roku 2023 pod-
porené inštalácie s celkovým inštalovaným 
výkonom 140 megawattov.

Redakcia DN

„Nikto nedokáže hvízdať 
symfóniu. Jej hranie si  
vyžaduje celý orchester.“
 H. E. Luccock

Citát 
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Milí členovia, tento rok nám mnohým skrí-
žil naše dovolenkové plány koronavírus. 
Našťastie náš dovolenkový program gene-
ruje voľné týždne svojim majiteľom každý 
rok a doživotne, preto nás nemusí mrzieť, 
že tentokrát zostávame doma.  Sú veci, na 
ktoré bohužiaľ nemáme vplyv. Na čo však 
vplyv máme je to, čo urobíme so svojim voľ-
ným týždňom za rok 2020.  Ak ste ho ešte 
tento rok nevyužili a ani už neplánujete, 
odporúčame vám ho vložiť do 31. 7. 2020 

Začnite už dnes plánovať dovolenku v roku 2021

do DAE a získať tak kredit s platnosťou až 
3 roky. Za ten čas budete mať možnosť sle-
dovať ponuky spoločnosti DAE a zadávať 
požiadavky. V roku 2021 budete mať tak k 
dispozícii už 2 týždne, ktoré môžete použiť 
na dovolenku z ponuky DAE. Ak viete po 
anglicky, môžete si napríklad aj sami sledo-
vať ponuky spoločnosti DAE na www.dia-
lanexchange.com prípade Vám pomôžeme, 
keď si zadáte vo svojej členskej zóne Samko 
destinácie, kde by ste radi vycestovali. 

 Heslo nášho dovolenkového progra-
mu je “Nebol som všade, ale mám to  
v pláne.” Naši členovia si priniesli vďaka 
svojmu týždňu v DAE množstvo skvelých 
zážitkov z krajín ako je Dubaj, Maroko, 
Bali, Dominikánska republika, USA či 
Austrália. Ale ak si aj netrúfate na ďalekú 
exotiku, môžete zostať v Európe a dovo-
lenkovať na Malte, Cypre, alebo aj v Ma-
ďarsku či na lyžovačke v Rakúsku, Poľsku. 

Redakcia DN

Dňa 26. 6. 2020 sa uskutočnila členská 
schôdza NFD vo Zvolene, ktorú zvoláva-
la tretina členov družstva NFD. Členská 
schôdza nebola uznášania schopná, pre-
to má predstavenstvo NFD podľa zákona 
do 3 týždňov zvolať náhradnú členskú 
schôdzu. Predstavenstvo NFD odmiet-
lo na členskej schôdzi zvolať náhradnú 
členskú schôdzu, preto o jej zvolanie čle-
novia požiadajú súd. 

Správy Tradičného družstva 
Dňa 10. 7. 2020 sa konal prvý Vstupný 
seminár pre členov Tradičného druž-
stva. Zúčastnilo sa ho 46 členov. Čle-
novia sa oboznámili aj so situáciou v 
NFD, väčšia časť vstupného seminára 
bola venovaná dokončeniu projektov 
na budovanie pasívnych príjmov a spo-
lupráci v družstve.

Tradičné družstvo hľadá spolupracovníkov 
na rozširovanie členskej základne. Záujem-
covia sa prihlasujte na: info@td-coop.eu 

Tradičné družstvo spúšťa registrácie no-
vých členov do Tradičného družstva.  
Sprostredkovať nových členov môžete cez 
online formulár tu: klient.td-coop.eu 

Kancelária Tradičného družstva
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Začiatkom júna sa konal prvý Vstupný semi-
nár Tradičného družstva v príjemnom pros-
tredí Štiavnických vrchov v Krupine. Zúčast-
nilo sa ho 46 členov zo Slovenska a Českej 
republiky. Rovnaký Vstupný seminár TD sa 
konal aj v Poľsku. Tradičné družstvo tak od-
štartovalo marketingovú činnosť na dobudo-
vanie aktív, ktoré majú členom tvoriť pasívny 
príjem. Po Vstupnom seminári sme členom 
položili pár otázok, aby ste z ich odpovedí as-
poň trochu spoznali atmosféru VS. Prináša-
me Vám niektoré z nich. 
 
V našom živote sú situácie, na ktoré reaguje-
me každý inak. Niekto obráti list v knihe ži-
vota, chce sa posunúť ďalej, viac sa dozvedieť, 
iný chce na tej istej stránke nájsť niečo, čo mu 
vyhovuje. Takou novou kapitolou pre nás v TD 
bol Vstupný seminár, stretnutie členov, ktorí 
chcú pokračovať v začatom diele, spolupraco-

vať na projektoch, ktoré im prinesú refundá-
ciu. Dostali sme informácie, ktoré boli pre nás 
prínosom, spolu ideme tvoriť hodnoty. Na VŠ 
panovala priateľská atmosféra, každý jeden 
člen chce, aj keď len svojou „troškou“ prispieť. 
Nielen ja, ale určite všetci členovia, aj tí, kto-
rým to teraz nevyšlo, očakávajú od TD, že na-

Vitajte v Tradičnom družstve. 
Čo od novej rodiny očakávate? 

plnia vízie, dosiahneme ciele, ktoré sme si dali. 
Bude potrebná trocha trpezlivosti na splnenie 
plánov.
 Každému členovi je určite jasné, že pa-
sívne príjmy si vybudujeme spoločne, preto s 

novým odhodlaním sa pustíme do práce. Preto 
je pre každého člena dôležité, aby poznal a mal 
informácie. Tie získa len a len vzdelávaním sa, 
absolvovaním seminárov, školení, webinarov. 
 Len ak máme správne informácie, vieme 
sa primerane rozhodovať. Ja určite odporú-
čam absolvovať takéto stretnutia, lebo sú pro-
spešné. Nestačí len byť informovaný, treba 
priložiť ruky - byť spotrebiteľ, robiť obraty, 
pomáhať pri zväčšovaní členskej základne. 
Máme si navzájom dôverovať, prekážky preko-
nať a cieľ dosiahneme. 

Mária 

Vstupný seminár bol na veľmi dobrej úrovni. 
Boli nám zodpovedané otázky, ktoré boli nie-
ktorým nejasné. Taktiež nám bolo vysvetlené, 
ako budeme ďalej pokračovať v TD. 

 Od TD očakávam, že sa konečne pohne-
me ďalej, lebo sme toho dosť stratili a čas nám 
uteká pomedzi prsty. Verím v túto myšlienku  
a spoločnými silami to dosiahneme.
 Ak budeme všetci členovia robiť obraty  
a členovia, ktorí chcú dovolenkovať si zakúpia 
Program Vacation, tak náš cieľ bude blízko.
 Určite budem odporúčať všetkým čle-
nom absolvovať Vstupný seminár, lebo len na  
Vstupnom seminári sa môžu dozvedieť infor-
mácie a odpovede na otázky k svojej spokojnosti.

Hanka

Na vstupnom seminári, sa mi páčila najmä 
atmosféra. Po dlhšom čase to bolo stretnutie 
s ľuďmi, ktorí majú rovnaké ciele. Situácia  
v NFD je už dlhšie napätá, ale prekrikovanie  
a podobné teatrálne alebo emočné výstupy,  
ako ich môžeme vidieť aj na facebooku,  
na psychickej pohode nepridávajú nikomu... 
Obrovským plusom boli aj priestory situované 
v tichom prírodnom prostredí.

 Očakávam od TD dobudovanie alebo na-
dobudnutie aktív. Ale aj izoláciu od konfliktov, 
to už nebaví asi nikoho. Myslím, že TD má za 
sebou správnych ľudí, ktorí spoločnými silami 
dôjdu k vytúženému cieľu (REFUNDÁCIA). 
 A čo by mali robiť všetci v TD, aby sme do-
siahli naše ciele? To závisí od každého člena, 
na čo sa cíti. Ale SPOLUPRÁCA, by malo byť 
to, čo si musí každý jeden uvedomiť. Každý vie 
prispieť svojim dielom do tejto skladačky. 
 Určite odporúčam členom absolvovať 
vstupný seminár. Je tam možnosť ozrej-
miť si fakty, alebo vyvrátiť pochybnosti. 
Možnosť pýtať sa na čokoľvek. Stretnúť sa 
s niekým novým alebo aj starým známym, 
nie je nikdy na škodu. Rozšíriť si prehľad  
o tomto malom svete!

Matej
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5 FAKTOV O ENGINE 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. 

Hľadáme sprostredkovateľov na 
nové prevádzky Engine Cleaner, 
záujemcovia sa hláste na:  
info@td-coop.eu

ENGINE 
CLEANER

Čo sa mi páčilo na 
Vstupnom seminári TD?

Páčila sa mi družná atmosféra, srdeční ľudia a napriek všetkému 
nechýbala ani dobrá nálada. Verím, že v TD budeme pokračovať 
v rovnakom duchu a vytýčených cieľoch, ktoré sme mali v NFD, 
že budeme budovať naše aktíva a tým aj našu refundáciu a pa-
sívne príjmy… Samozrejme, že to chce priložiť ruku k dielu kaž-
dého člena. Odporúčam každému absolvovať Vstupný seminár 
kvôli otázkam, na ktoré si nevie sám odpovedať, kvôli vzájomné-
mu zblíženiu a stmeleniu celého kolektívu. Zakončím to citátom  
Victora Huga: 

„Láska je taká ako strom: vyrastie sama od seba, zapustí hlboké korene 
do celej duše a často sa ďalej zelená na rozvalinách nášho srdca.“

Mária K. 
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Pozdrav člena z dovolenky v Chorvátsku.

Milí členovia, vlastníctvo dovolenkového 
programu PV umožňuje členom dovolen-
kovať nie len v apartmánoch vo vlastníc-
tve družstva, ale vďaka spolupráci s DAE 
aj  po svete. Tento mesiac sa o tom pre-
svedčil člen družstva Peter Rebej, kto-
rý zamenil svoj voľný týždeň v DAE.  
Z dovolenky nám poslal pozdrav, nechajte 
sa inšpirovať… 
   Redakcia DN

Apartmány  
Waterman Holiday Club,  
Supetar, Ostrov Brač
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DO
VOLENKOVÝ PROGRAM TRADIČNÉHO DRUŽSTVA

NEBOL SOM VŠADE ALE MÁM TO V PLÁ
NE

Dovolenkový 
program je investí-
cia pre nás a naše 
pokolenia 
Dovolenkový program PV je dedičný a jeho 
skutočná hodnota spočíva v tom, že si kúpime 
čas. Hodnota peňazí v dnešnom svete neustá-
le klesá, ale čas (týždeň PV) je konštantný 
a neklesá. Kúpou dovolenkového programu 
vymieňame svoje peniaze za čas. Stávame sa 
vlastníkom stroja času, ktorý nám každý rok 
generuje stále nový dovolenkový týždeň. Je to 
skvelá investícia s nevyčísliteľnou hodnotou, 
lebo “čas je náš život”…

Dovolenkový program Tradičného Družstva
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Dovolenkový 
program je rodinný 
program a môže si 
ho zabezpečiť každý 
člen
Dovolenkový program slúži na dovolenko-
vanie. Každý člen si ho môže kúpiť vo svojej 
členskej zóne SAMKO/ Príležitosti v druž-
stve/ Nákupné centrum. Výhodou je to, že člen 
si sám zvolí výšku akontácie a počet splátok 
podľa svojich možností. Počas doby splácania 
získava bonusové týždne s ktorými môže hneď 
dovolenkovať. Za sprostredkovanie PV môže 
člen získať odmeny a znížiť si tak cenu za PV. 

Tradičné družstvo 
plánuje budúci rok 
nákup vlastných 
apartmánov
Keby ste si mohli vybrať, kde by ste chceli 
vlastniť dovolenkový apartmán? Pre družstvo 
je to investícia aj pre ďalšie generácie, preto je 
dôležité si vybrať lokalitu, kde budú členovia 
a ich rodiny radi dovolenkovať. Aj Váš hlas 
rozhodne, kde budúci rok TD kúpi apartmány. 
Skvelú dovolenku majú členovia vo svojich 
rukách. Už teraz však môžeme využívať 2400 
destinácií z ponuky DAE…

   Redakcia DN



Americká banka Wells Fargo plánuje zrušiť 
tisícky pracovných miest, pričom s redukciou 
by mala začať koncom tohto roka. Uviedla to 
agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na infor-
mácie platformy Bloomberg Law.
 Podľa platformy, ktorá citovala zdroje  
z banky oboznámené so situáciou, sa na banku 
zvyšuje tlak na „výrazné zníženie nákladov“.
 Štvrtá najväčšia banka v USA z pohľa-
du aktív je nútená znížiť náklady s cieľom 
stabilizovať základné aktivity po tom, ako ju  

Finančný priemysel zvyšuje tlak na Európsku 
úniu (EÚ), aby mu zabezpečila prístup na lon-
dýnske finančné trhy. A varuje pred vážnymi 
problémami, ak sa nepodarí dosiahnuť pok-
rok na rokovaniach o obchodnej dohode po 
brexite do konca septembra.
 Dosiahnutie dohody už v 3. štvrťroku (aj 
keď je oficiálnym posledným termínom ko-

Banka Wells Fargo 
plánuje zrušiť tisícky 
pracovných miest

Finančný priemysel 
tlačí na EÚ, aby mal 
prístup na londýnske 
trhy

v minulom období zaťažili pokuty spojené  
s kauzou otvárania falošných účtov bez  
vedomia klientov. Najväčšiu jej stanovili 
americké ministerstvo financií a Komisia pre 
burzy a cenné papiere, a to vo výške 3 miliardy 
USD (2,65 miliardy eur). Wells Fargo okrem 
toho vyčlenila nemalý objem financií na kry-
tie prípadných úverových strát v dôsledku 
pandémie nového koronavírusu.
 Vedenie zatiaľ nerozhodlo o rozsa-
hu prepúšťania, uviedol jeden zo zdrojov. 
V súčasnosti banka zamestnáva približ-
ne 263.000 ľudí. Na budúci týždeň 14. júla 
Wells Fargo zverejní výsledky za 2. kvar-
tál, podľa informácií Bloomberg Law sa 
však neočakáva, že by už zverejnila detaily  
redukcie pracovných miest.

niec roka) je rozhodujúce, pretože v tomto 
kvartáli zúčtovacie centrá derivátov, akým 
je napríklad to, ktoré prevádzkuje londýn-
ska burza cenných papierov, potrebujú začať 
uzatvárať pozície európskych firiem. Uviedlo 
to európske združenie pre finančné trhy (As-
sociation for Financial Markets in Europe, 
AFME) vo svojom vyhlásení.
 „Z praktického hľadiska nemusia byť tri 
mesiace dostatočný čas na to, aby väčší členo-
via uzavreli svoje pozície a prijali alternatív-
ne opatrenia,“ tvrdí AFME, jedna z najväčších 
lobistických skupín bánk a maklérov v Euró-
pe. „Aj keby to bolo možné, zahŕňalo by to 
značné riziká pre trhovú a finančnú stabilitu.“

Ostatné kolo rozhovorov o obchode po brexi-
te sa uskutočnilo minulý týždeň bez väčších 
známok pokroku.

Británia opustila EÚ koncom januára tohto 
roka. V súčasnosti beží prechodné obdobie, 
počas ktorého sa obidve strany majú dohodnúť 
na nových vzťahoch, vrátane obchodných.
 Nemecko sa bude aj naďalej usilovať  
o dosiahnutie dohody s Britániou o budú-
cich obchodných vzťahoch do konca tohto 
roka, Európska únia by sa však mala pripra-
viť na prípadný odchod Britov bez dohody. 
Povedala to v stredu nemecká kancelárka 
Angela Merkelová.
 Británia opustila EÚ koncom januára 
tohto roka. V súčasnosti beží prechodné ob-
dobie, počas ktorého sa obidve strany majú 
dohodnúť na nových vzťahoch, vrátane ob-
chodných. Do konca prechodného obdobia 
zostáva menej ako šesť mesiacov.
 „Doterajší pokrok v rokovaniach je 
dosť slabý, ak sa mám vyjadriť diplomatic-
ky,“ povedala nemecká kancelárka na pôde 
Európskeho parlamentu. Nemecko od júla 

EÚ sa musí pripraviť 
aj na možný brexit 
bez dohody

prevzalo na najbližších šesť mesiacov pred-
sedníctvo v Rade Európskej únie.
 „S Britániou sme sa dohodli na urých-
lení rozhovorov. Aj naďalej sa budem usilo-
vať o dobré riešenie, zároveň by sme sa však 
mali pripraviť na možnosť odchodu Británie 
z EÚ bez dohody,“ dodala Merkelová.
 Zástupcovia Británie a EÚ sa tento týž-
deň stretli v Londýne s cieľom pokračovať 
v diskusiách. Hlavný vyjednávač EÚ pre 
brexit Michel Barnier, ktorý v utorok (7. 
7.) rokoval s britským premiérom Borisom 
Johnsonom, v tejto súvislosti uviedol, že 

„27 členských krajín EÚ sa nebude usilovať 
o dohodu za každú cenu“.
 Johnson zároveň v rozhovore s Mer-
kelovou v utorok uviedol, že ak sa Británii 
nepodarí vyrokovať lepšie podmienky, bude 
pre EÚ rovnakým obchodným partnerom 
ako Austrália. Canberra nemá s EÚ uzatvo-
renú komplexnú obchodnú dohodu. Väčšina 
obchodov medzi Európskou úniou a Aus-
tráliou sa realizuje na základe podmienok 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO), iba  
v prípade niektorých tovarov platia špeci-
fické dohody.
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Ako prvý závod spoločnosti ŠKODA AUTO na 
celom svete bude mať vrchlabský závod na vý-
robu komponentov ešte v tomto roku uhlíkovo 
neutrálnu výrobu. Najväčšie úspory emisií oxi-
du uhličitého umožňuje dôsledný prechod toho-
to high-tech závodu na energiu z obnoviteľných 
zdrojov. Predovšetkým vďaka tomu sa podarilo 
emisie CO2 znížiť z pôvodných 45 000 ton roč-
ne na súčasé 3 000 tony. Ďalším krokom bude 
riešenie zostávajúcich emisií pomocou ďalších 
opatrení a emisných kompenzácií.
 Michael Oeljeklaus, člen predstavenstva 
spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť výroby  
a logistiky, povedal: „Od druhej polovice tohoto 
desaťročia budeme pre výrobu vozidiel a kom-
ponentov v našich výrobných závodoch v Českej 
republike využívať výlučne uhlíkovo neutrálnu 
energiu. Pri realizácii tohoto zámeru je úplným 
priekopníkom závod vo Vrchlabí. Svoju úlohu 
hi-tech závodu aj v šetrnosti k životnému pros-
trediu a energetické
efektivite si tak na 100 % obháji.“
 Mimoriadny význam pri prechode závodu 
na uhlíkovo neutrálnu výrobu majú rozsiahle 
a cielené úsporné opatrenia. Ročnú spotrebu 
energie sa len vďaka modernizácii sústavy pre 

Závod vo Vrchlabí  
sa koncom roku  
stane uhlíkovo 
neutrálnym

vykurovanie závodu v rokoch 2012 a 2013 po-
darilo znížiť o 6 700 MWh, čo predstavuje do-
posiaľ najväčšiu položku. Začiatkom roku 2020 
spoločnosť svoje úsilie o znižovanie spotreby 
energie v závode Vrchlabí ďalej podporovala.
 Závod aktuálne realizuje dvanásť projek-
tov, ktoré ušetria viac ako 2 000 MWh tepelnej 
energie a takmer 1 800 MWh elektriny. Patrí 
medzi ne uzavretie nevyužívaných okruhov kú-
renia, úsporná regulácia teploty v halách a špe-
ciálne riadenie výmeny vzduchu. Okrem toho je 
osvetlenie rôznych priestorov v areáli závodu 
viazané na prevádzkovú dobu. Pre zistenie prí-
padných tepelných únikov sa používa termo-
kamera, ktorá dokáže odhaliť tepelné straty nie 
len na plášti budov, ale taktiež straty vykurova-
cej sústavy. Vďaka identifikácií strát je možné 
vzniknuté úniky riešiť a tým usporiť teplo a teda 
aj emisie CO2.
 Spoločnosť pri znižovaní emisií CO2 v zá-
vode Vrchlabí dbá na dôsledné využívanie al-
ternatívnych energií. Ročná výroba závodu si 
vyžiada zhruba 47 000 megawatthodín (MWh) 
elektriny, z čoho 41 500 MWh, teda viac ako 
88 percent, pochádza z obnoviteľných zdrojov. 
Jediným zostávajúcim využívaným fosílnym 
zdrojom energie je v súčasnej dobe zemný plyn, 
ktorý sa od roku 2021 postupne nahradí uhlíko-
vo neutrálnym metanom z bioplynových staníc.
 Zvyšné emisie CO2 budú vyvážene pomo-
cou ďalších opatrení a nákupom uhlíkových 
kompenzácií. Týmito takzvanými uhlíkovými 

kreditmi spomínanej spoločnosti podporí pro-
jekty na ochranu klímy, ako napríklad výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov v Indii alebo na 
ochranu dažďových pralesov.
 Firma podporuje aj rôzne ekologické ak-
tivity v rámci firmy, automobilka sa zaviazala 
v okolí závodu vo Vrchlabí v roku 2020 vysadiť 
takmer 40 000 stromčekov. Akciu v polovici 
mája 2020 zahájila skupina 29 zamestnancov. 
, medzi nimi nechýbal ani vedúci závodu Ivan 
Slimák: V Krkonošskom národnom parku, Tak-
tiež v ďalších závodoch sa trvalo investuje do 
ochrany klímy: koncom roku 2019 bola v závode 
v Púne uvedená do prevádzky jedna z najväčších 
strešných solárnych elektrárni v Indii. Okrem 
toho sa pri výrobe elektriny v tepelnej elektrár-
ni dcérskej spoločnosti ŠKO-ENERGO v Mla-
dej Boleslavi využíva výrazný podiel biomasy. 
Hmotnosť ročne spotrebovaných drevených 
peliet dosahuje až 95 000 ton a podiel paliva z 
obnoviteľných zdrojov vďaka tomu už dnes robí 
30 percent. Cieľom je zvýšiť v budúcnosti podiel 
uhlíkovo neutrálnej biomasy až na 100 percent.

V druhom dôchodkovom pilieri by sa mali 
zabezpečiť vyššie čisté výnosy pre občanov. 
Okrem toho by sa mala upraviť aj poplatková po-
litika, zaviesť investičné benchmarky či zohľad-
niť životný cyklus. Vyplýva to z analýzy, ktorú 
pripravila Národná banka Slovenska (NBS) na 
základe uznesenia parlamentu prijatého v mi-
nulom roku. Niektoré zmeny by sa pritom mohli 
ukotviť aj do Ústavy SR.
 Podľa NBS má druhý dôchodkový pilier na 
Slovensku význam, ale potrebuje zmeny. „Slo-
vensko pri starnutí populácie potrebuje druhý 
pilier, ale potrebuje zmeny vo viacerých oblas-
tiach. Dôležité je, aké sú počiatočné nastavenia, 
kto vstupuje do druhého piliera a s akou inves-
tičnou stratégiou. Myslíme si, že štát môže uro-
biť viac v tom, aby nastavenia boli v prospech 
dlhodobého investovania a sporiteľa,“ skonšta-
toval v stredu na stretnutí s médiami viceguver-
nér NBS Ľudovít Ódor.
 Okrem toho by sa mali upraviť stratégie 

Pri druhom  
dôchodkovom pilieri 
treba zabezpečiť  
vyššie čisté výnosy

investovania, ale aj poplatková politika. „Je kľú-
čové, aby všetky tri piliere, aspoň nejaké záchyt-
né body, boli v ústavnom zákone. Najväčšou 
pliagou pre druhý pilier boli časté legislatívne 
zmeny, ktoré znemožňovali robiť konzistent-
ne nejakú investičnú stratégiu,“ myslí si Ódor. 
Podľa neho by mala byť politická zhoda na kľú-
čových prvkov. „Ja si myslím, že by mohlo byť 
ústavne zakotvené nejaké minimálne percento, 
koľko odvodov by smerovalo do druhého pilie-
ra. Potom by mali byť mantinely pre investičné 
stratégie a malo by sa tam dostať aj niečo z pr-
votných nastavení, aby aj tí občania, ktorí veľmi 
investovaniu nerozumejú, aby nemuseli robiť 
aktívne kroky, ale aby profitovali zo systému,“ 
vymenoval Ódor jeho názor na zmeny, ktoré by 
sa mali pri druhom pilieri ukotviť do Ústavy SR.
 Analýza NBS poukázala na viaceré nedo-
statky druhého dôchodkového piliera. Celkovo 
sa v ňom totiž za posledných 15 rokov uskutoč-
nilo 44 legislatívnych zmien, z toho približne 
sedem prinieslo v systéme zásadné zmeny. Aj  
z hľadiska zhodnotenia nesplnil druhý pilier 
očakávané výnosy. Priemerné zhodnotenie bolo 
na úrovni 1,58 % a bolo nižšie ako priemerná 
miera inflácie. Najlepšie zhodnotenie pritom 
dosiahli indexové fondy, a to 5,3 %. Zhodnotenie 
v akciových fondoch bolo priemerne vo výške 

dvoch percent, v prípade zmiešaných fondov 
1,5 % a pri dlhopisových fondoch bolo na úrovni 
1,1 %. „Spätne, keď sa pozeráme, boli pomerne 
časté zmeny v legislatíve. Druhý pilier ako ce-
lok dosiahol pomerne nízku výkonnosť,“ podo-
tkol riaditeľ odboru finančnej stability v NBS  
Marek Ličák.
 Problémom sa javí aj to, že najväčšiu polož-
ku pre sporiteľov predstavuje odplata za správu 
majetku a druhou najvýznamnejšou položkou je 
odplata za zhodnotenie.
 „Čo vnímame ako problém je, že za posled-
né roky výraznejšie rástli tzv. pasívne investič-
né stratégie, kde v podstate správcovské spoloč-
nosti len investujú do hotových produktov. Ako 
problém vnímame to, že úroveň poplatkov je na 
rovnakej úrovni pri pasívnych fondoch ako pri 
aktívnych fondoch. V tomto vidíme priestor na 
úpravu,“ doplnil Ličák.
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„Tento svet je ako kniha  
a tí čo necestujú, prečítali 

len jednu stranu” 
sv. Augustín  
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