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Editorial

Elektronická
členská schôdza
Tradičného
družstva
30. 4. 2020 sa uskutočnila historicky prvá členská schôdza nášho nového družstva Tradičné
družstvo. Dala by sa zhodnotiť veľmi stručne dopadla výborne po každej stránke.
Celý priebeh schôdze bol bezproblémový, ale hlavné je, že sme úspešne odhlasovali všetky potrebné body:
1. schválili sme ďalších dvoch nových
členov do predstavenstva: Mgr.Ľubicu Mizerovú a Ing.Josefa Pavlačku. Získali 4/5
hlasov „prítomných online“ členov. Gratulujeme novým členom predstavenstva
a tešíme sa na spoluprácu,
2. rovnako tak došlo k potvrdeniu voľby predstavenstva, ktoré bolo volené na
ustanovujúcej členskej schôdzi v čase zakladania družstva, ale zároveň sa zvolili aj

ČLENSKÁ
SCHÔDZA
ONLINE

náhradníci pre prípadnú nutnosť výmeny
člena predstavenstva, či člena kontrolnej komisie. Preto otázku predstavenstva
máme na najbližších 5 rokov vyriešenú,
3. ďalej výborná správa je, že sa podarilo
schváliť aktualizáciu Stanov, ktoré obsahujú
veľa detailov, pomocou ktorých dokážeme eliminovať množstvo rizík, ktoré sme mali možnosť vidieť v NFD,
4. skvelá správa je, že bol prijatý plán činnosti na pokračovanie v projekte REFUNDÁCIA,

čo znamená, že náš spoločný projekt je pripravený ďalej sa rozvíjať a rásť.
Tešíme sa veľkej dôvere a podpore členov Tradičného družstva.
Odteraz začíname nový marketing so zameraním na doplnenie členskej základne
a na podporu naších projektov platobnej
inštitúcie a neskôr (po ukončení pandémie COVID-19) aj NFD PV.
Ďakujeme členom za dôveru a tešíme sa na
spoluprácu.

S úctou,
predstavesntvo Tradičného družstva.

Slovensko čaká od novej vlády zelený
reštart ekonomiky

Tradičné družstvo
má dobré správy !

Environmentálne organizácie a iniciatívy vypracovali návrhy
na zelený reštart slovenskej ekonomiky, ktorá je postihnutá
epidémiou nového koronavírusu.
/ viac na strane 2

Brány Apartmánov Kukučka sa od pondelka 11. 05. 2020 opäť otvorili.
S možným nástupom počas pretrvávajúcej situácie sa viažu aj určité
obmedzenia a opatrenia, ktoré musíme rešpektovať.
/ viac na strane 6
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Slovensko čaká od novej vlády
zelený reštart ekonomiky

Environmentálne organizácie a iniciatívy
vypracovali návrhy na zelený reštart slovenskej ekonomiky, ktorá je postihnutá
epidémiou nového koronavírusu. Návrhy
sa týkajú štyroch oblastí, a to energetiky,
obnovy budov, vodozádržných opatrení
a poľnohospodárstva. Opatrenia zaslali
premiérovi Igorovi Matovičovi a viacerým
členom vlády. Média o tom informovala
Lucia Szabová z iniciatívy Znepokojené
matky. Pod iniciatívou je však podpísaných niekoľko známych organizácií z ob-

lasti energetiky a životného prostredia.
“Zelený reštart ekonomiky môže byť
vnímaný ako veľká neznáma, pritom ide
často o opatrenia, ktoré mimovládne organizácie v jednotlivých oblastiach presadzujú už dávnejšie. Nemusíme vymýšľať
koleso,“ hovorí programová riaditeľa Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.
Dodáva, že klimatické opatrenia
majú v sebe zahrnuté ekonomické a sociálne prvky. Zmeny vo fungovaní ekonomiky sa pozerajú na dlhodobejšiu rovinu

CITÁT

a pripravujú sa tak na klimatickú krízu
a úbytok biodiverzity.
„Klimatická kríza je previazaná so širokým spektrom oblastí a existuje množstvo riešení, ktoré sa nám oplatia, a to aj
z dlhodobého hľadiska. Chceme naštartovať dialóg s vládou, pretože na Slovensku
je množstvo odborníkov a odborníčok,
ktorí chcú a vedia na týchto opatreniach
konštruktívne spolupracovať,” uviedol
Juraj Melichár z Priateľov Zeme-CEPA.
Organizácie navrhujú napríklad obnovu troch percent budov ročne, zníženie
spotreby energie v rodinných domoch, budovanie malých nádrží a jazierok či zachytávanie a infiltráciu dažďovej vody do podložia. Chcú, aby sa vypracoval plán na útlm
využívania uhlia, podporilo citlivé hospodárenie k prírode, ako aj presmerovanie
podpory na ekologickú živočíšnu výrobu.
Návrhy priniesli tiež CEEV Živica,
Extinction Rebellion, Fridays For Future
Slovensko, Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme - CEPA, Nestrácajme čas, platforma Budovy pre budúcnosť, Slovenská
klimatická iniciatíva, Združenie Slatinka
a Znepokojené Matky.
Nová vláda je príležitosťou pre rýchlejšiu implementáciu zelenej energetiky
do hospodárskeho mixu. Spoločne s novou
stratégiou Európskej únie „Green Deal“
ide o zrýchlenie podpory pre inovatívne
projekty ako sú tie, ktoré zastrešuje platforma „Zelené podiely“ spoločnosti Eco
Energy Point v rámci nášho družstva.
Redakcia DN

„Ak chceš pozdvihnúť
seba, pozdvihni so sebou
aj niekoho ďalšieho.“
Booker T. Washington
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Insolvencia môže zasiahnuť
najmä ubytovacie a stravovacie služby
Z dôvodu výpadku príjmov spôsobeného karanténnymi opatreniami sa viaceré
podniky dostanú do straty. Vzrastie podiel
insolventných podnikov, ktorých krátkodobé finančné aktíva nebudú postačovať
na pokrytie strát. Najvýraznejší nárast
pravdepodobne nastane v koronakrízou
najviac ohrozených podnikoch zaoberajúcich sa ubytovacími a stravovacími
službami, obchodom a umením, zábavou
a rekreáciou. Pri dlhšie trvajúcej karanténe sa však pod finančný tlak dostane aj
množstvo podnikov priemyselnej výroby.
Upozorňujú na to analytici Národnej banky Slovenska (NBS).
Opatrenia vlády, ktorých cieľom je
zmierniť dosahy pandémie nového koronavírusu na zdravie obyvateľstva, budú
mať významné negatívne dôsledky na
hospodárstvo. „Spomalenie produkcie
a zastavenie poskytovania mnohých druhov služieb sa prejaví v poklese tržieb,
pridanej hodnoty a zamestnanosti,“ priblížili analytici NBS.
Prevádzkové tržby podnikov totiž ani
v relatívne dobrých časoch nepokrývajú
fixné náklady, a to vrátane mzdových nákladov. V prípade malých podnikov nie sú
tržby niekedy postačujúce ani na pokrytie variabilných nákladov. Analytici NBS
upozornili, že podľa dostupných údajov
pred vypuknutím pandémie bolo na Slovensku približne sedem percent firiem,
ktoré mali zápornú prevádzkovú maržu
a zároveň neboli schopné pokryť svoje
fixné náklady krátkodobými finančnými
zdrojmi. Podiel takýchto insolventných
podnikov klesá s veľkosťou danej firmy.
Keď sú podniky počas karantény nútené pozastaviť svoju činnosť, nedosahujú
v tomto období prevádzkové tržby, väčšina nákladov im však vzniká aj naďalej.
„V závislosti od dĺžky karantény im výpadok tržieb znižuje prevádzkovú maržu
a postupne sa môžu dostať do straty,
ktorú nedokážu počas roka vykompenzovať ani za predpokladu, že sa ekonomika po karanténe rýchlo zotaví a podniky
začnú opäť dosahovať pôvodné úrovne
tržieb,“ vysvetlili analytici.
V prípade, že by karanténa trvala až
pol roka, podiel podnikov neschopných
kryť fixné náklady by sa podľa analytikov NBS strojnásobil a viac ako štvrtina
podnikov by bola insolventná. „Z pohľadu
dočasného krytia strát krátkodobým fi-

nančným majetkom by však stredné a veľké podniky boli na tom nepomerne horšie
v už oveľa kratšom čase,“ doplnili analytici.
Napríklad, štvormesačná odstávka
stredných alebo veľkých podnikov by mohla
znamenať, že až polovica z nich by sa stala
insolventnými. Veľké podniky majú na rozdiel od malých väčšiu šancu získať dodatočné zdroje v prípade potreby. Toto riziko
stúpa najrýchlejšie v odvetví priemyselnej
výroby. „V extrémnom prípade polročnej
odstávky by medzi najviac zasiahnuté odvetvia patrili aj ubytovacie a stravovacie
zariadenia, ale tiež podniky činné v oblasti
zdravotníctva, alebo poľnohospodárstva,“
upozornili analytici NBS.
Kým miera bankrotov mikropodnikov môže pri nižších tržbách a zároveň
obmedzených nákladoch vzrásť z približne siedmich percent na 8,5 % v relatívne
dlhom horizonte šiestich mesiacov, miera
insolventnosti veľkých podnikov sa môže
aj za predpokladu redukcie mzdových nákladov v priebehu štyroch až piatich mesiacov zdvojnásobiť. „V extrémnom prípade, kedy by boli všetky podniky nútené
počas karantény úplne pozastaviť svoju
činnosť a po dosiahnutí insolventnosti by
prepustili zamestnancov a zanikli, boli by
sme svedkami oveľa dramatickejšieho poklesu počtu zamestnaných, ako samotného nárastu podielu podnikov pod tlakom,“
konštatujú analytici NBS.

Za predpokladu čiastočného pokrytia
mzdových nákladov v krízou najviac zasiahnutých podnikoch, teda by sa zredukovali mzdové náklady na 80 % až 60
% pôvodnej úrovne a primeranému poklesu variabilných nákladov, môže byť
skutočný celkový vplyv koronakrízy na
schopnosť podnikov hradiť svoje záväzky,
udržať zamestnanosť a produkovať pridanú hodnotu, oveľa miernejší. „V prípade,
že by obmedzenia spojené s pandémiou
skončili skôr ako za tri mesiace, môžeme
len v súvislosti so samotným nárastom
insolventnosti podnikov očakávať asi
jednopercentnú stratu pridanej hodnoty
a dvojpercentnú redukciu počtu zamestnancov,“ vyčíslili analytici NBS. Pri dlhšie
trvajúcej karanténe môže tempo poklesu pridanej hodnoty dosahovať približne
dvojnásobok a tempo poklesu zamestnanosti až trojnásobok rastu insolventných
podnikov. „Vzhľadom na množstvo ďalších
kanálov vplyvu ochorenia COVID-19 na
podniky a následne na domácu i svetovú
ekonomiku, celkový dlhodobý dosah koronakrízy na hrubý domáci produkt a zamestnanosť na Slovensku bude pravdepodobne značne vyšší, ako uvedené odhady,
týkajúce sa výlučne očakávanej neschopnosti podnikov financovať svoje straty
z krátkodobých finančných aktív,“ dodali
Redakcia DN
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Nové možnosti s BonoPay™
Milí členovia,
Zoznámte sa s novým e-shopom,
ktorý akceptuje platbu s BonoPay™

Nové možnosti

• 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

Keď ľudia pomáhajú ľuďom…

Milí členovia, začíname pracovať 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

www.pomahat.eu

„Keď máš pocit, že sa
všetko skončilo, práve
vtedy sa všetko začína.“
Jan Twardovski
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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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Čo je nové v družstve NFD?
Dňa 14. 5. 2020 oponenti zabránili vykonať
plánovanú členskú schôdzu a tým znemožnili
prijať ozdravné opatrenia na ochranu aktív.
Dňa 17. 5. 2020 NFD oznamuje, že pôvodné
predstavenstvo odstúpilo zo svojich funkcií
a zvolilo si zástupcov, ktorí budú vo výkone
členov predstavenstva (s plnými právami) do
doby riadneho zvolenia nových členov predstavenstva.

Novozvolení členovia predstavenstva sú:
Ing. Mirko Kralj — predseda predstavenstva
Daniel Hruda — podpredseda predstavenstva
Ing. Josef Pavlačka — člen predstavenstva
Mário Mizera — člen predstavenstva
Milan Kaľavský ml. — člen predstavenstva
Uvedené rozhodnutie bolo vykonané
z dôvodu blokovania výkonu činnosti predstavenstva skupinou oponentov, preto sa pôvodné

predstavenstvo rozhodlo zrealizovať opatrenia
na zastabilizovanie výkonu činnosti družstva,
ako aj výkonu činnosti predstavenstva.
Preto pôvodní členovia predstavenstva
využili ustanovenia Obchodného zákonníka
§ 248 odst 3), a rozhodli zvoliť za seba
zástupcov (ktorým plne dôverujú) a následne
rezignovali, uvoľnili výkon činnosti novozvolenému predstavenstvu.
Redakcia DN

Tradičné družstvo má dobré správy!
Brány Apartmánov Kukučka sa od pondelka
11. 05. 2020 opäť otvorili.
S možným nástupom počas pretrvávajúcej situácie sa viažu aj určité obmedzenia a opatrenia, ktoré musíme rešpektovať.
• zakazuje sa prevádzka wellness centier,
fitness centier, bazénov a iných vnútorných
priestorov voľnočasových aktivít
v priestoroch ubytovacích zariadení,
• zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje
vo vnútorných priestoroch ubytovacích
zariadení, s výnimkou donášky na izbu,

V súvislostí s týmito opatreniami je nutné každému ubytovanému hosťovi skrátiť pobyt o jeden deň, aby sme dodržali minimálny
časový odstup 24 hod. medzi ubytovanými
hosťami.
Veríme, že aj napriek týmto opatreniam
sa do apartmánov Kukučka radi vrátite.
Vzhľadom na krízovú situáciu spojenú s konfliktom, ako aj s pandémiou COVID-19, NFD
dočasne zaviedlo potrebu uhrádzať zámenný
poplatok 99 EUR za všetky pobyty NFD PV a
to aj v destináciách NFD.

• ubytovávať zákazníkov sa môže iba
v ubytovacích priestoroch so
samostatnou kúpeľňou a WC,

Celé opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nájdete na stránkach www.ruvzca.sk

• zachovať časový odstup medzi ubytovaním
zákazníkov do tých istých ubytovacích
priestorov minimálne 24 hodín.

Keď sa snaha ocení…

Redakcia DN

„Zadaj TIP a vyhraj“
Súťaž sa ukončila.

Radi by sme Vám oznámili výhercu.
Je ním p. Marián Bujdoš z Vyšných Ružbách
za svoj TIP na e-shop:

Výherca súťaže

www.premiumdrogeria.sk

Výhercovi srdečne blahoželáme.
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Zisk bankového
sektora medziročne
klesol o 61 percent
na 64 miliónov eur
Čistý zisk slovenského bankového sektora
v prvom kvartáli tohto roka klesol o 61 % na
úroveň 64 miliónov. Vlani v rovnakom období sektor dosiahol zisk 164 miliónov eur. Ide
o najnižšiu úroveň ziskovosti za prvé tri mesiace za posledných 21 rokov a vyšší prepad
ziskovosti ako v čase finančnej krízy. Upozornila na to Slovenská banková asociácia (SBA)
na základe zverejnených štatistík Národnou
bankou Slovenska.

Warren Buffett
predal všetky svoje
podiely v leteckej
spoločnosti
Americký investičný koncern Berkshire
Hathaway v apríli predal všetky svoje podiely v štyroch najväčších amerických leteckých
spoločnostiach. Prezident koncernu Warren
Buffett v nedeľu na valnom zhromaždení akcionárov ako dôvod uviedol, že „svet sa zmenil“ pre leteckú dopravu.
Podľa výročnej správy konglomerát na
konci roka 2019 vlastnil podstatné podiely: 11
% v Delta Air Lines, 10 % v American Airlines,
10 % v Southwest Airlines a 9 % v United Air-

Británia a USA
štartujú rokovania
o obchode po brexite
Británia v utorok začína rokovania s USA
o obchode po brexite. Na videokonferencii sa za
každú stranu zúčastňuje až 100 vyjednávačov.
Mnohí členovia konzervatívnej vlády
premiéra Borisa Johnsona dúfajú v dohodu
o voľnom obchode s Washingtonom, ktorú považujú za jednu z najväčších výhod odchodu
svojej krajiny z Európskej únie (EÚ).
Prvé kolo rozhovorov má trvať dva týždne a bude sa zaoberať otázkami, ako sú obchod
s tovarom a službami, digitálny obchod,
investície a podpora malých firiem.
Podľa veľvyslanca USA v Británii, Woodyho Johnsona, dohoda by mohla „naštartovať obe ekonomiky po tom, ako porazia pandémiu nového koronavírusu“.
„USA sú naším najväčším obchodným
partnerom a zvyšovanie transatlantické-

DRUŽSTEVNÉ NOVINY

máj 2020

Pod pokles zisku sa podpísal zdvojnásobený bankový odvod. „Za prvé tri mesiace tohto roka banky na odvode uhradili
viac ako 75 miliónov eur. Bez odvodu by sa
ziskovosť znížila len o 24 %,“ vyčíslil analytik SBA Marcel Laznia.
Okrem bankového odvodu výšku zisku
negatívne ovplyvnili čisté výnosy z finančných operácií a nižší čistý úrokový výnos.
„Oproti nedávnej minulosti sa negatívne na
vývoji zisku prejavila aj vyššia tvorba opravných položiek, čo môže byt jeden z dôsledkov
koronakrízy,“ doplnil Laznia.
Tempo rastu celkových úverov sa znížilo na šesť percent. Úvery obyvateľstva
vzrástli o 7,9 % a firiem o 3,7 %. Nové úvery
na bývanie stúpli v prvom kvartáli o 66 %,

pričom sadzba sa mierne zvýšila na 1,095 %.
Objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov, naopak, klesol medziročne
o 14 %. Nové úvery firmám za prvé tri mesiace stúpli o štyri percentá.

lines. Berkshire tak bol jedným z najväčších
akcionárov v týchto štyroch aerolíniách, do
ktorých začal investovať v roku 2016 po tom,
čo sa leteckej doprave celé roky vyhýbal.
Akcie aerolínií skolabovali po prepade
leteckej dopravy v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Spoločnosti zrušili státisíce
letov a uzemnili tisícky lietadiel. Cestovný
dopyt v USA spadol o 95 % a zatiaľ neexistujú
plány, kedy sa letecká doprava vráti na predkrízovú úroveň.
Buffett uviedol, že vyhliadky leteckej dopravy sa zmenili. „Urobili sme rozhodnutie v
súvislosti s leteckým biznisom. Vzali sme z
neho peniaze, i keď s podstatnou stratou,“ cituje ho agentúra Reuters. „Nebudeme financovať spoločnosť, ktorá podľa nášho názoru
bude peniaze v budúcnosti iba hltať.“

Podľa Buffetta do svojich podielov v štyroch aerolíniách investovali 7 až 8 miliárd
USD (6,44 až 7,36 miliardy eur). „Bola to moja
chyba. Ja som ten, kto urobil toto rozhodnutie,“ skonštatoval svetoznámy investor.

ho obchodu môže pomôcť obom ekonomikám prekonať ťažkosti, ktoré im spôsobil
koronavírus,“ uviedla ministerka obchodu
Liz Trussová.
Britská vláda tvrdí, že vzájomný obchod
oboch strán dosiahol v minulom roku hodnotu 275 miliárd USD (251,32 miliardy eur)
a dohoda o voľnom obchode by ho mohla
z dlhodobého hľadiska zvýšiť o 15,3 miliardy
libier (17,41 miliardy eur).
Trussová a americký obchodný zástupca
Robert Lighthizer odštartujú rokovania, ktorých sa potom ujmú úradníci, pričom ďalšie kolá
sa budú konať v šesťtýždňových intervaloch.
Británia na konci januára 2020 vystúpila
z EÚ, čo jej umožňuje začať obchodné rokovania s inými krajinami, vrátane USA.
Ale do konca tohto roka platí tzv. prechodné obdobie, počas ktorého sú jej vzťahy
s EÚ do značnej miery rovnaké ako za čias
členstva, aby mali obe strany čas na dohodu o
nových vzťahoch.
Mnohí v EÚ už pritom varovali pred

problémami s uzavretím obchodnej dohody
s Britániou do konca tohto roka.
Prerušenie rokovaní po vypuknutí pandémie viedlo k výzvam na predĺženie prechodného obdobia. Ale premiér Johnson,
ktorý pred referendom v roku 2016 viedol
kampaň za odchod z EÚ a v decembrových
predčasných parlamentných voľbách vyhral
s veľkým náskokom, to zatiaľ odmieta.
Posledné kolo rozhovorov medzi Britániou a EÚ sa skončilo 24. apríla s malým pokrokom. Zaseklo sa na kľúčových bodoch, ako
sú práva na rybolov, zachovanie spoločných
štandardov a úloha európskych sudcov.
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Výbery z bankomatov
klesli počas korona–
–krízy o 23 %
Slováci v uplynulých týždňoch počas pandémie prakticky nemali kde míňať hotovosť a
nákupy sa vo väčšej miere presunuli do online
priestoru. Nakupovanie kreditnými kartami
v e-shopoch stúplo za uplynulý mesiac v porovnaní s vlaňajškom takmer o štvrtinu. Na
druhej strane, výbery hotovosti z bankomatov medziročne klesli o 23 %. Slováci taktiež
oveľa menej utrácali za cestovanie vrátene
platieb za pohonné látky a cestovné lístky, kde
spolu v tejto oblasti nastal medziročný prepad až o 61 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti
Home Credit.
„V súvislosti s tým, že sa pre bezpečnostné opatrenia muselo zatvoriť veľké množstvo
kamenných prevádzok, obchodov a reštaurácií, sme za posledný mesiac zaznamenali
pokles transakcií na všetkých platobných
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termináloch na Slovensku o 11 % v porovnaní
s rovnakým obdobím predchádzajúceho
roka,“ uviedol Alessandro Villa, vedúci oddelenia kariet Home Credit.
Spoločnosť taktiež zaregistrovala výrazný pokles výberov hotovosti z bankomatov,
a to až o 23 % v medziročnom porovnaní.
„Ľudia jednak mali za uplynulé týždne oveľa
menej možností na to, aby hotovosť mali kde
minúť, k tomu sa navyše snažia vyhýbať sa
akýmkoľvek kontaktom a uprednostňujú bezkontaktné platby,“ priblížila hovorkyňa spoločnosti Home Credit pre Slovenskú a Českú
republiku Linda Bilal.
„Na druhej strane vzrástlo o 23 percent
používanie kreditných kariet pri nákupoch
v e-shopoch, ktoré svoju činnosť nemuseli
obmedzovať. Ľudia menia svoje nákupné návyky a učia sa viac využívať dostupné možnosti. Uvidíme v budúcnosti, či sa budú viac
držať pohodlného nakupovania z domova alebo opäť vyrazia do kamenných predajní ihneď
po ich otvorení,“ dodala Bilal. Logicky, Slováci

za uplynulý mesiac oveľa menej utrácali za
cestovanie vrátene platieb za pohonné látky
a cestovné lístky, kde v tejto oblasti nastal
medziročný prepad až o 61 percent. Vyplýva
to dát využívania kreditných kariet zo spoločnosti Home Credit.
Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s.,
založená v roku 1999, je poskytovateľom spotrebiteľského financovania na Slovensku. Ponúka širokú škálu úverových produktov, ako pôžičky na mieste predaja, autoúvery, hotovostné
pôžičky, kreditné karty, revolvingové pôžičky
a spojenie pôžičiek. Spoločnosť Home Credit
Slovakia je členom skupiny Home Credit.

z pravidiel hospodárskej súťaže EÚ.
V oblasti súkromného skladovania EK
podporí súkromné skladovanie mliečnych
výrobkov (sušeného odstredeného mlieka,
masla, syrov) a mäsa (hovädzieho, ovčieho
a kozieho mäsa). To umožní dočasné stiahnutie týchto výrobkov z trhu najmenej na dva až
tri mesiace a maximálne na obdobie 5 až 6 mesiacov. Žiadosti o účasť v tejto schéme sa budú
registrovať od 7. mája. Cieľom je stabilizovať
trh dočasným znížením dostupnej ponuky.
V rámci flexibility programov na podporu trhu EK umožní flexibilitu na trhu s vínom,
ovocím a zeleninou, stolovými olivami a olivovým olejom, včelárstvom a školským systémom EÚ vzťahujúcim sa na spotrebu mlieka,
ovocia a zeleniny. Cieľom je obmedziť dostupné dodávky v každom sektore, aby sa vyrovnalo vyváženie trhov.
Komisia má možnosť prijať dočasnú výnimku z pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v
situáciách vážnej trhovej nerovnováhy. EK
prijala takéto výnimky pre sektor mlieka, kve-

tín a zemiakov. Tieto výnimky umožňujú hospodárskym subjektom organizovať sa a vykonávať trhové opatrenia na ich úrovni s cieľom
stabilizovať svoje odvetvie (so zreteľom na
fungovanie vnútorného trhu) maximálne na
obdobie šiestich mesiacov. Napríklad sektor
mlieka bude môcť kolektívne plánovať výrobu
mlieka a sektor kvetín a zemiakov bude môcť
stiahnuť výrobky z trhu. Pohyb spotrebiteľských cien a akékoľvek možné rozdrobenie
vnútorného trhu sa bude dôkladne monitorovať, aby sa predišlo nepriaznivým účinkom.
Komisia okrem toho navrhuje, aby členské štáty EÚ, ktoré majú nevyčerpané finančné prostriedky na rozvoj vidieka, mohli tieto
peniaze použiť v roku 2020 na podporu poľnohospodárov a malých agropotravinárskych
podnikov. Poskytnú tak okamžité úľavy tým,
ktorých koronakríza postihla najviac.
Členské štáty môžu poskytnúť podporu až
do výšky 5000 eur na jedného poľnohospodára
a 50.000 eur na malú firmu. Tento návrh ešte
musí schváliť Rada EÚ a Európsky parlament.

EÚ prijala nové
opatrenia v prospech
agropotravinárstva
Európska komisia dnes zverejnila najnovší
balík mimoriadnych opatrení na podporu poľnohospodárskeho a potravinárskeho odvetvia
v EÚ, ktoré sú najpostihnutejšie krízou spojenou s novým koronavírusom.
Medzi výnimočné opatrenia (z 22. apríla) patrí podpora pre súkromné skladovanie
v mliekarenskom a mäsovom priemysle, dočasné povolenie na samoreguláciu trhových
opatrení prevádzkovateľmi v ťažko postihnutých odvetviach a flexibilita pri vykonávaní
programov na podporu trhu. Okrem týchto trhových opatrení EK navrhla, aby sa členským
štátom umožnilo využívať fond na rozvoj
vidieka aj na odškodnenie poľnohospodárov
a malých agropotravinárskych podnikov
sumami do 5000 eur, respektíve 50 000 eur.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski pripomenul, že EK konala rýchlo, aby mala čo
najskôr k dispozícii všetky potrebné opatrenia na podporu poľnohospodárov. Spresnil,
že koronakríza tvrdo zasiahla niektoré poľnohospodárske a potravinárske trhy, a preto prijatie ďalších opatrení poskytne tomuto sektoru hmatateľnú podporu, vyšle správny signál
trhom a povedie aj k určitej stabilite.
Medzi výnimočné trhové opatrenia
a tie zo začiatku mája patria pomoc na súkromné skladovanie, flexibilita programov
na podporu trhu a dočasná výnimka
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„Jednotlivec dokáže veľa, avšak
viac dokážeme ak budeme
budovať družstvo spolu!“

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
•
•
•
•
•
•
•
•

www.trznicadruzstva.sk

„Správny družstevník nakupuje
vo svojej družstevnej tržnici.“

