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Vážení členovia, 
v týchto dňoch zrejme už každá firma rie-
ši nové a neštandardné situácie, ktoré sú 
výsledkom šírenia koronavírusu. Ani naše 
družstvo nie je výnimkou a bude sa musieť 
popasovať s tým, aké situácie nám prine-
sie v najbližších týždňoch, či mesiacoch.  
V družstve sa už prvé kroky urobili, využíva-
me možnosti čo najviac pracovať z domu tak, 
aby sa to členov dotklo čo najmenej, avšak aj 
my musíme rešpektovať nariadenia vlády. 
Obmedzenia, ktoré musíme všetci znášať aj 
v súvislosti s našimi dovolenkovými zaria-
deniami, sú však veľmi dôležité a všetci te-
raz potrebujeme byť trpezliví a tolerantní.  
Ťažké časy netrvajú večne a aj toto raz pominie… 
 Život v družstve sa však nezastaví a my 
potrebujeme prijímať ďalšie dôležité rozhod-
nutia. Už v najbližších týždňoch nás čaká člen-
ská schôdza, ktorej sa našťastie budú môcť zú-
častniť všetci, nakoľko bude elektronická. 
 Nezabúdajme aj v týchto dňoch hľadať  
v ťažkých situáciách to dobré. Našou najväč-
šou silou je naša družstevná komunita. Sme to 
my, členovia. Ak máte čo ponúknuť aj v týchto 
dňoch, neváhajte to uverejniť v našej družstev-
nej tržnici, či už ako predajca, alebo bazarista. 
Ak máte vlastný e-shop, pridajte si platob-
nú bránu BonoPay. Pomôžeme si navzájom.  
Základným princípom družstevníctva je spo-
lupráca, teraz môžeme ukázať, ako to vieme.

Ing. Zuzana Lukáčová
popdredsedníčka Tradičného družstva 

Editorial

Predstavenie dcérskej  
spoločnosti NFD –  
Tradičného družstva  
Tradičné družstvo vzniklo hlavne 
z dôvodu konfliktom ochromeného 
marketingu, čo negatívne vplýva na 
vernostný program Refundácia, na vý-
nosy družstva a na samotnú existenciu 
družstva NFD, teda aj na aktíva a maje-
tok členov družstva.

/ viac na strane 3

Slováci dostanú  
možnosť aj na dotovanie  
investičných príležitostí 
Tradičného družstva
Slovenská inovačná a energetická 
agentúra rozhodla o prerozdeľovaní 
miliónov eur na podporu nákupu 
a inštalácie ekologických zdrojov 
energie pre domácnosti. 
 / viac na strane 2



Slovenská inovačná a energetická agentú-
ra rozhodla o prerozdeľovaní miliónov eur 
na podporu  nákupu a inštalácie ekologic-
kých zdrojov energie pre domácnosti.
 Už spustila proces registrácie žia-
dostí o príspevok na nákup a inštaláciu 
solárnych panelov. Termín a celkovú plá-
novanú výšku podpory v ďalších kolách 
zverejní agentúra na svojej internetovej 
stránke. Dotácie sa možno dotknú aj čle-
nov Tradičného družstva, ktorí sa rozhod-
nú pre investičný, či klientský vstup do 
projektu rozvoja zelených energií. 

Slováci dostanú možnosť aj na dotovanie  
investičných príležitostí Tradičného družstva

 Základná sadzba podpory pri slneč-
ných kolektoroch je na rodinný dom 400 
eur na kilowatt (kW) inštalovaného výko-
nu slnečných kolektorov, maximálna výš-
ka podpory je 1750 eur na inštaláciu. 
 Slovenská inovačná a energetická 
agentúra vlani vydala na slnečné kolekto-
ry v šiestich kolách spolu 2656 poukážok 
v hodnote 4,4 milióna eur. Posledné minu-
loročné kolo určené na slnečné kolektory 
bolo uzatvorené 17. septembra po nece-
lých dvoch hodinách od otvorenia, keď 
záujem o podporu prekročil vyčlenenú 

sumu 700 tisíc eur. Na inštaláciu zariade-
ní majú domácnosti tri mesiace. Žiadosť  
o preplatenie poukážok vydaných v aktu-
álnom kole tak musia ich majitelia podať 
do 3. júna.
 Národný projekt Zelená domácnos-
tiam II je súčasťou operačného programu 
Kvalita životného prostredia financova-
ného Európskou úniou. Cieľom projektu 
je vďaka európskej a štátnej podpore do 
roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľ-
ných zdrojov energie v domácnostiach.

Redakcia DN

Zlaté možnosti Goldreport V priebehu mesiaca marec možno na trhu zla-
ta pozorovať viaceré výrazné fázy v jeho vývo-
ji. Počas prvých dvoch týždňov išlo prevažne  
o fázu konsolidácie, pričom cena oscilovala 
okolo úrovne cca 1 575 USD/oz.
 V treťom týždni došlo k prudkému zhod-
nocovaniu, pričom v tomto období cena zlata 
dosiahla aj svoje maximum cca 1676 USD/oz. 
Následne až do konca mesiaca pokračoval  zla-
tý trh klesajúcim vývojom. Výrazným faktorom 
vplývajúcim na jeho vývoj v tomto mesiaci bol 
koronavírus, ktorý dočasne efektívne spoma-
lil čínske hospodárstvo a následne v dôsledku 
jeho rastúcej miery šírenia môže ovplyvniť aj 
stabilitu hospodárstva v celosvetovom meradle.  
Trh zlata uzavrel rok na cene cca 1619 USD/oz.

Peter Zágora,  
Čen predstavenstva Tradičného družstva
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Základné informácie 
o Tradičnom družstve.

Tradičné družstvo vzniklo hlavne z dôvo-
du konfliktom ochromeného marketingu, 
čo negatívne vplýva na vernostný program 
Refundácia, na výnosy družstva a na sa-
motnú existenciu družstva NFD, teda 
aj na aktíva a majetok členov družstva. 
Predstavenstvo družstva NFD už nech-
celo dlhšie čakať, kým sa zlepší atmosféra 
pre spoluprácu a keďže nám záleží na tom, 
aby sa vernostný program Refundácia čím 
skôr dostal do očakávaných príjmov, pred-
stavenstvo pozýva všetkých členov NFD 
do dcérskeho družstva Tradičné družstvo. 
Materské družstvo NFD necháme vyriešiť 
všetky konflikty bez zbytočného zaťaho-
vania členov do tohto  komplikovaného  
a nepríjemného procesu. 

Ide nám hlavne o Refundáciu.
 
Družstvo NFD v najbližších mesiacoch, 
možno aj rokoch nebude schopné zabez-
pečiť vyplácanie výnosov a refundácií, 
keďže konflikt spôsobil družstvu NFD 
značné straty, ktoré vytvoria mínusový 
výsledok hospodárenia a ten sa bude mu-
sieť započítavať z nasledujúcich výnosov. 
Pravda je taká, že aj keď sa aktéri anti-
kampane navonok tvárili, že im tiež ide  
o refundáciu, v skutočnosti spôsobili za-
stavenie programu Refundácia. Nech-
ceme dopustiť aby k tomu došlo, a preto 
sme našli výhodné riešenie pre členov 
družstva budujúcich refundáciu, ale aj pre 
členov – investorov. Presunom do Tra-
dičného družstva sa dokáže pokračovať  
v programe a ročný výnos sa bude dať po-
kojne vyplácať, čo je dôležité pre každé-
ho člena. Tradičné družstvo je kľúčovým 
riešením aj pre marketing a rozvoj spolu-
práce, čo je opäť podstatné pri budovaní 
refundácie. V pôvodnom družstve NFD 
je viac-menej nemožné rozvíjať spoluprá-
cu, keďže aktéri antikampane významne 
zasahujú do bežného riadenia a snažia 
sa zabrániť výkonu operatívnej činnosti. 
Preto predstavenstvo, ale aj mnohí členo-
via vítajú možnosť nesnažiť sa podporovať 
konflikt, ale radšej svoju energiu dávajú 
do rozvoja programu Refundácia. Ide pre-
dovšetkým o racionálne rozhodnutie pro-
spešné pre všetkých členov, ktorým záleží 
na tvorbe pasívnych príjmov - refundácií.

Predstavenie dcérskej spoločnosti NFD —  
— Tradičného družstva

Tradičné družstvo je garantom 
programu Refundácia.

Autor preniesol celý program Refundácia 
do Tradičného družstva a tam spolu s kole-
gami z predstavenstva, s ktorými program 
roky spoločne budujú, bude v ňom naďalej 
pokračovať a rozvíjať ho. Kľúčové je, aby 
došlo k dofinancovaniu aktív. Následne sa 
bude môcť začať podnikať s dofinancova-
nými aktívami a tým vytvárať nové príjmy, 
a tak zabezpečiť rast refundácie. Aj z tohto 
dôvodu je podmienkou vstupu do Tradič-
ného družstva nákup aspoň jedného člen-
ského vkladu, čím sa zabezpečí kapitál  
a doženie sa aspoň z časti stratený čas ko-
fliktom. Podmienky na nákup členského 
vkladu nové družstvo prispôsobí členom. 
Je ochotné sprístupniť nákup čl.vkladu aj 
na splátky, alebo zápočtom za vykonanú 
spoluprácu, resp. má tolerantný prístup 
aj k nákupu jediného podielu na viacerých 
členov z rodiny, alebo bude hľadať spôsoby 
ako sa čo najviac členom prispôsobiť, aby 
toto nemohla byť prekážka. Akonáhle sa 
spolupráca rozbehne, je veľký predpoklad, 
že sa aktíva podarí dofinancovať a celá si-
tuácia sa môže výrazne otočiť v prospech 
členov. Chceme podporovať pozitívne 
kroky a pozitívnu, tvorivú atmosféru, 
pri ktorej sa môže našej spolupráci dariť  
a nie to, akú atmosféru vytvorili akté-
ri antikampane svojimi zavádzajúcimi  
a účelovo vykonštruovanými klamstvami, 
aby si tak získali mnohých členov na svoju 
stranu pre naplnenie ich deštruktívnych 
cieľov.

A čo bude s NFD?
 
Predstavenstvo NFD (pôvodné päť členné 
predstavenstvo, bez dvoch vylúčených členov, 
je stále zapísané v OR) je riadne platné. Je 
nám ľúto, že oponenti rozhlasujú vykonštru-
ované klamstvá o údajne neplatnom pred-
stavenstve a robia to napriek tomu, že žiaden 
súd o neplatnosti predstavenstva nerozhodol, 
čo považujeme za značné zavádzanie členov 
družstva. Preto je osud NFD odkázaný na 
postoji a prístupe členov družstva, či budú 
dôverovať oponentom, ktorí svojím konaním 
spôsobujú škody členom, alebo sa rozhod-
nú ignorovať kroky oponentov a pristúpia do 
Tradičného družstva a tým sa konflikt vyrie-
ši, lebo oponenti nebudú mať s kým bojovať. 
NFD sa bude musieť vysporiadať s negatív-

nym hospodárskym výsledkom a bude musieť 
dokončiť súdne spory, čo môže trvať možno aj 
roky… a do tej doby budeme radi, ak NFD bude 
schopné svoje pôsobenie sústrediť aspoň ako 
správca aktív, čo taktiež pomôže programu 
Refundácia.

Blíži sa členská schôdza NFD 
a aj Tradičného družstva
V najbližších týždňoch sa uskutočnia dve 
členské schôdze. Jedna bude pre členov Tra-
dičného družstva a druhá pre členov NFD. Na 
oboch členských schôdzach sa bude hovoriť o 
budúcnosti s kontextom, čo sa v daných druž-
stvách odohráva. V NFD budeme hovoriť o 
následkoch konfliktu a o možnostiach, aké sa 
naskytujú, ako konflikt ukončiť a hľadať spô-
sob ako sa vysporiadať s negatívnym hospo-
dárskym výsledkom. V Tradičnom družstve 
budeme riešiť dofinancovanie aktív, dosa-
hovanie výnosov a rast refundácie. Zatiaľ je 
otvorená možnosť pristúpiť do Tradičného 
družstva, preto chceme upozorniť, aby čle-
novia neváhali využiť túto časovo limitovanú 
možnosť pristúpiť (aby sa nestratili žiadne 
dáta o obratoch po uzavretí možnosti pri-
stúpiť) do Tradičného družstva a podporili 
program Refundácia svojou účasťou a tým 
rozhodli do čoho dávať energiu a fin. pros-
triedky.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami, s úctou,
 

predstavenstvo Tradičného družstva
Martin Cigánek (autor  

vernostného programu Refundácia),  
Ing.Zuzana Lukáčová,  

Ing.Peter Zágora,  
Martina Cigáneková  

a Artur Bojsza
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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

Milí členovia družstva, Voucher na čistenie Vášho motora si kúpite za zvýhodnenú cenu v na ›
Redakcia DN

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

STARÁ ĽUBOVŇA | Popradská 17 | EEP, p. Kovalčík +421 904 570 453

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

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

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

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

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

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

Sazomín

Moravičany

Olomouc

Blatnice Pod  
Sv. Antonínkem 

Zlín

Frýdek–Místek

Hradec 
Králové

Kupina
Košice

Stará Ľubovňa
Poprad

Nitra
Bratislava

slovakia@carbon-cleaner.com

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. 

SK

CZ

Skvelý darček pre  
každého motoristu

SÚŤAŽ O SKVELÉ 
CENY NA NAŠOM  
FACEBOOKU

Carbon Cleaner Sk Cz

marec 2020

mailto:slovakia%40carbon-cleaner.com?subject=
https://www.facebook.com/CarbonCleanerSkCz/?__tn__=K-R&eid=ARBOt3x0_KNZxl31vb7XjE5BHQ9KrkD1lb_y5r6Cy6SbKSRYZ2FUK0DtC8Szy45aHTnUtP78Kg5-LFST&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBFTcsilFPTqYYNNTVMwN8iEG8nUNyWn_E1QanxzHsnXiGkRMSmHARVJ3rwFfzVqcfv-HUxlDeZ4t3VHYm8cGyBexvr23SNmzMEGXVkP2TL7MfgSriiUEP1SLn1e01ndJzXT3ML0l2kjBTyzXpwl3t9uZBr0ixrtZP7xkTWRfXJOZsb-hFEu5h06MPQWfMH0XZysCg19QqZkWrt9BPjC7_3BHPBchzI9FVHp4YakBThms9ZOMyGn3LClANRaa6r3uJMvyA6Ek5S8CMn-ccf3po5TskR-p9zzhkMV0dizF3eWbyrt8PQuB4R5dQHTWPLU4Tsvpf8Q2Vc2CZ_w6uiLl8
https://www.facebook.com/CarbonCleanerSkCz/?__tn__=K-R&eid=ARBOt3x0_KNZxl31vb7XjE5BHQ9KrkD1lb_y5r6Cy6SbKSRYZ2FUK0DtC8Szy45aHTnUtP78Kg5-LFST&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBFTcsilFPTqYYNNTVMwN8iEG8nUNyWn_E1QanxzHsnXiGkRMSmHARVJ3rwFfzVqcfv-HUxlDeZ4t3VHYm8cGyBexvr23SNmzMEGXVkP2TL7MfgSriiUEP1SLn1e01ndJzXT3ML0l2kjBTyzXpwl3t9uZBr0ixrtZP7xkTWRfXJOZsb-hFEu5h06MPQWfMH0XZysCg19QqZkWrt9BPjC7_3BHPBchzI9FVHp4YakBThms9ZOMyGn3LClANRaa6r3uJMvyA6Ek5S8CMn-ccf3po5TskR-p9zzhkMV0dizF3eWbyrt8PQuB4R5dQHTWPLU4Tsvpf8Q2Vc2CZ_w6uiLl8
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Akceptačným miestom BonoPay™ môže byť aj 
Váš obľúbený e-shop. Pomôžte nám ich rozšíriť…

Zapojením sa do súťaže pomôžete aj vy rozšíriť akceptačné 
miesta BonoPay™. Zapojte sa do Súťaže a vyhrajte 100 EUR* ! 

AKO na to? 
• Zadajte TIP na akceptačné miesto BonoPay™. 

• Staňte sa jeho zákazníkom a vykonajte platbu. 

• Pozvite do akceptačného miesta aj svojich priateľov  
 a plaťte cez BonoPay™

• Vyhrá TIP s najvyšším obratom cez BonoPay™ 
  v termíne súťaže. 

Svoj TIP zadajte v Kontaktnom formulári, napíšte kontakt 
na seba a kontaktné informácie na akceptačné miesto tu: 
www.pay-institution.eu/sk/bonopay

Štatút súťaže si môžete pozrieť tu: bit.ly/2ulwsG4
*Výhra je formou poukážky v hodnote 100 EUR, ktorú si výherca 
uplatní na nákup tovaru v akceptačnom mieste.
  Redakcia DN 

S Carbon 
Cleanerom 
súťažite 
o tieto ceny.

Kompletný set autokozmetiky NANOERA 
určený na exteriér a interiér. Set obsahu-
je všetko potrebné čo budete potrebovať 
pri starostlivosti o svoje auto na exteriér  
interiér.
 Lak, disky, plast(exteriér aj interiér), 
skla (exteriér , interiér), koža, koženka 
(aj imitácia). Microvlákove uteráky:  
sušenie, interiérove, na skla, na lak a disky.

marec 2020

https://www.pay-institution.eu/sk/bonopay
https://bit.ly/2ulwsG4
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Svetový deň vody 
Milí členovia družstva, 
viete, kedy má voda svoj svetový deň?  
Svetový deň vody pripadá na 22.3.2020. 
Pre našu planétu a pre nás ľudí má voda 
neoceniteľný význam. Je najdôležitejšou 
zlúčeninou a tvorí viac ako 70% zem-
ského povrchu. Práve preto máme naša 
planéta nádhernú modrú farbu. Voda 
je všade okolo nás a sprevádza nás po 
celý život, od narodenia až po posled-
ný deň života. Avšak čistej vody máme 
na našej planéte len okolo 3% a pitná 
voda z toho tvorí menej ako 1%. Práve 
preto by nám malo záležať akú vodu pi-
jeme a koľko úžitkovej vody používame. 
Voda so správnym zastúpením potreb-
ných minerálov sa postará o bezchybné  
fungovanie procesov v našom tele.
 
Aj preto sme si v našej tržnici pre Vás pri-
pravili s predajcom 4RAWER špeciálnu 
ponuku na prístroj na filtráciu vody  
a jeho filtre. Ponuka platí do konca marca a pri zakúpe-

ní filtra na vodu AQUA Balance II dosta-
nete sadu filtrov na druhý rok ZADARMO. 
Cena sady filtrov je 124,99 Eur a dostane-

te k tomu aj balík služieb, ako je doruče-
nie a inštalácia vodného filtra (po dohode  
s predajcom).  
   Redakcia DN 

a predajca 4RAWER Marián Bujdoš

„Iba silní dokážu 
spolupracovať“
Dwight D. Eisenhower

C I T Á T 

AQUA BALANCE II

Otázka:
Ako bude fungovať helpdesk NFD  
a kancelária NFD v najbližších týždňoch?  

Odpoveď:
Milí členovia, naša kancelária v Starej Ľubovni  
bude na základe mimoriadneho nariadenia 
vlády SR, pokynov a odporúčaní kompetent-
ných orgánov poskytovať až do odvolania 
len e-mailovú a telefonickú komunikáciu  
(s výnimkou pevných liniek). Pristúpili sme 

k tomu z dôvodu, aby sme nevystavovali na-
šich zamestnancov, spolupracovníkov, členov 
družstva a ich rodinných príslušníkov mož-
nému riziku z ochorenia COVID-19. Platobný 
účet CreditPay bude fungovať bez obmedzení. 
Viac informácií nájdete aj v našom newslettri 
zo dňa 16.3.2020. Všetky mailové a telefonic-
ké kontakty nájdete na našej web stránke..

Lucia Valachovičová, Customer Helpdesk 
Specialist

Otázka na Samka
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Výrazný prepad cien amerických aj európ-
skych akcií je začiatkom podobnej finančnej 
krízy, aká prišla v rokoch 2001 a 2008. Ceny 
akcií budú aj naďalej pod výpredajovým tla-
kom a v nasledujúcich mesiacoch budeme 
svedkami poklesu spotreby, rastu nezamest-
nanosti a snahy vlád a centrálnych bánk  
o stabilizáciu finančného systému. Paniku na 
trhoch spustil výrazný prepad cien ropy a pod-
porili ju správy o ďalšom šírení nového korona-
vírusu, uviedol pre TASR Peter Bálint, partner 
fondu Infinity Capital Group.
 Kľúčový americký index Dow Jones In-
dustrial Average stratil 2013,76 bodu alebo 
7,79 % a uzavrel na 23.851,02 bodu. Bodovo to 
bol rekordný pokles a percentuálne najvýraz-

Priemyselná produkcia v Nemecku sa na 
začiatku tohto roka zotavila, pričom rast 
bol výraznejší, než sa očakávalo. Ukázali 
to v pondelok zverejnené údaje nemecké-
ho štatistického úradu Destatis.

Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny sa 
tento mesiac prepadla na 7-ročné minimum. 
Je to dôsledok nástupu nového typu koro-
navírusu v európskych krajinách, čo zvyšuje 
obavy z dlhého obdobia ekonomických prob-
lémov. Poukázal na to v pondelok zverejnený 
prieskum inštitútu Sentix.

Japonsko je pripravené zvýšiť balík určený na 
pomoc malým a stredným podnikom poškode-
ným epidémiou nového koronavírusu na viac 
než trojnásobok pôvodne plánovanej hodnoty. 

Podľa investora  
P. Bálinta stojí  
svet na pokraji  
finančnej krízy

Priemyselná produkcia 
v Nemecku sa zotavila 
viac, než sa čakalo

Dôvera investorov  
v ekonomiku  
eurozóny klesla  
na 7-ročné minimum

Japonsko pomôže 
firmám injekciou za 
vyše 13 mld. eur

nejší od 15. októbra 2008, keď oslabil o 7,87 %.  
Výrazne sa prepadli aj európske akcie, keď pa-
neurópsky index STOXX Europe 600 stratil 
7,44 %. „Už len to, že akcie vstupujú do med-
vedieho trhu vyvolá krízu, pretože americký 
spotrebiteľ je do veľkej miery ovplyvnený tým, 
kde je akciový trh,“ povedal Bálint.
 Nový koronavírus, ani pokus Saudskej 
Arábie prinútiť Rusko výrazným poklesom 
ceny ropy k zníženiu ťažby, však nie sú príči-
nou nastávajúcej recesie. „Bol to iba spúšťač. 
Americká ekonomika začala javiť známky re-
cesie už v júni minulého roka,“ pripomenul 
Bálint. „Napriek tomu, že zisky klesali, za-
mestnávatelia sa spoliehali na to, že sa ekono-
mika odrazí odo dna a báli sa prepúšťať,“ dodal. 
Recesia vždy začína z najnižšieho bodu neza-
mestnanosti, preto podľa Bálinta v najbližších 
dvoch mesiacoch uvidíme prudký náraz neza-
mestnanosti v Amerike.
 Problémy trhu v USA sa postupne prene-
sú aj do iných častí sveta vrátane Európy. Podľa 
investora sa USA vyrovnajú s touto situáciou 

 Zatiaľ čo v decembri zaznamenala pro-
dukcia nemeckého priemyslu medzimesač-
ný pokles o 2,2 %, v januári o 3 % vzrástla.
 Výsledok tak prekonal očakávania. Ana-
lytici zotavenie predpokladali, počítali však 
s tým, že rast dosiahne v priemere 1,7 %.
 V medziročnom porovnaní pokra-
čovala nemecká priemyselná produkcia  
v poklese, tempo poklesu sa však výrazne 
zmiernilo. Produkcia klesla o 1,3 %, zatiaľ 

 Index dôvery, ktorý odráža náladu in-
vestorov v štátoch eurozóny, klesol v marci na 
-17,1 bodu z 5,2 bodu v predchádzajúcom me-
siaci. To znamená najhorší výsledok od apríla 
2013. Index prekonal aj pesimistické očakáva-
nia analytikov oslovených agentúrou Reuters, 
ktorí počítali s prepadom indexu na -11,1 bodu. 
Prieskum na vzorke 1155 investorov sa usku-
točnil od 5. do 7. marca.
 „Investori sa pripravujú na dlhé obdobie 
slabej ekonomiky,“ povedal Manfred Hübner, 
riaditeľ Sentix. Zároveň dodal, že očakávajú „sil-
ný signál zo strany ECB a jej menovej politiky“.
 „Je najvyšší čas. Ak sa nič neurobí, nikto 

Poukazuje na to vládny dokument, ktorý v pon-
delok zverejnila agentúra Reuters.
 Podľa dokumentu je vláda ochotná zvýšiť 
sumu na 1,6 bilióna jenov (13,44 miliardy eur). 
Viac informácií by mala poskytnúť v utorok (10. 3.).
 Ak sa nová suma potvrdí, bude to podstat-
ne vyššia finančná podpora pre firmy, ktorých 
biznis utrpel v dôsledku šírenia nového typu 
koronavírusu, než vláda navrhovala v polovici 

rýchlejšie ako starý kontinent preto, že sa im 
po minulej kríze z roku 2008 podarilo namie-
šať lepší mix fiškálnej a monetárnej politiky. 
Európska centrálna banka (ECB) totiž v po-
sledných rokoch na rozdiel od americkej cen-
trálnej banky (FED) nezvýšila úrokové sadzby, 
a preto sú jej súčasné možnosti na ovplyvnenie 
ekonomiky veľmi obmedzené.
 Bálint dĺžku nastávajúcej krízy odhaduje 
na deväť mesiacov až rok aj pol. Pokles akcio-
vých trhov by podľa neho mohol dosiahnuť až 
50 %. „Určite nás čakajú ťažké časy. Toto nie 
je korekcia, toto je globálna kríza umocnená 
koronavírusom, ktorý prišiel vtedy, keď ekono-
mika bola najzraniteľnejšia,“ dodal.

sa potom nemôže čudovať, keď dôjde k situácii 
„Lehman Brothers“ (krach americkej investič-
nej banky v septembri 2008) a ešte väčšiemu 
chaosu,“ povedal Hübner. Zasadnutie Rady gu-
vernérov ECB sa uskutoční vo štvrtok 12. marca.

februára. Vtedy zverejnila, že plánuje opatre-
nia na podporu malých a stredných podnikov 
v hodnote zhruba 500 miliárd jenov. K týmto 
podnikom zaradila napríklad tour operátorov, 
ktorí prišli o turistov.
 Financie by mali firmy získať prostred-
níctvom verejných úverových inštitúcií, ako sú 
Japan Finance Corporation (JFC) a Rozvojová 
banka Japonska.

7DRUŽSTEVNÉ NOVINY 

čo v decembri to bolo až o 5,3 %. Aj v tomto 
prípade bol výsledok lepší, než sa čakalo, 
keďže analytici počítali s poklesom prie-
myselnej produkcie o 3,8 %.
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• predaj spotrebného stomatolo-     
 gického materiálu

• predaj prístrojov Magnetspace,    
 pracujúce na princípe kvantovej   
 medicíny, magnetickej  
 bio-rezonancie a magnetickej  
 bio-impedancie (vhodný pre  
 domáce použitie, rýchla a neinva- 
 zívna analýza dôležitých  
 telesných parametrov, včasný      
 skríning civilizačných ochorení) 

KCP service s.r.o.,  
tr. SNP 9, 040 11 Košice, 
kcpservice@kcpservice.sk,
0905 708 859

KCP 
SERVICE

Predaj spotrebného 
stomatologického materiálu  
a prístrojov Magnetspace,  
pracujúce na princípe  
kvantovej medicíny

8DRUŽSTEVNÉ NOVINY 

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.“ 

www.trznicadruzstva.sk

Pozývame Vás na nákupy 
v družstevnej tržnici
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