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Vážení členovia, 
Len nedávno sme založili naše nové druž-
stvo. Doslova za pár hodín prekročilo hra-
nicu 50 členov malého družstva a tým sa v 
zmysle zákona stáva štandardným druž-
stvom. Dnes už máme cez tisíc členov aj 
so značnou časťou obchodného podielu  
v materskom družstve NFD. 
 Výsledky práce konzultantov sú vidi-
teľné, naši členovia cítia uvoľnenejšiu at-
mosféru, v ktorej sa dá naštartovať projekt 
Refundácia, čo je prvoradou úlohou Tra-
dičného družstva. Tešíme sa z prvých pozi-
tívnych výsledkov, ktoré sme členom zasie-

Editorial

lali v krátkom „Reporte“ odzrkadľujúcom  
začiatok činnosti družstva. 
 Avšak aby sa naše vízie napĺňali i naďa-
lej je nutné si ich zopakovať a schváliť plán 
činnosti na blížiacej sa členskej schôdzi.  
Povieme si viac o tom ako dokončiť rozpra-
cované projekty a taktiež odprezentujeme 
potenciál príjmov, výnosov s dopadom na 
rast refundácie. Veríme, že nás bude čakať 
veľa zaujímavých informácií, ktoré nás po-
sunú bližšie k našim cieľom.
 Samozrejme aj vzhľadom na aktuál-
nu situáciu pandémie, členská schôdza 
sa bude konať elektronicky v bezpečí  

vašich domovov. Skúsenosti z predo-
šlej schôdze nám ukázali na čo si máme 
dávať pozor a veríme, že tentokrát jej  
priebeh bude ešte lepší. 
 Do udalosti vstúpite po prihlásení  
do členskej zóny SAMKO a pokračovaní 
kliknutím do dlaždice Členská schôdza, 
ktorá sa objaví v deň konania schôdze.  
Tešíme sa na Vašu účasť, veríme, že si  
nenecháte ujsť tento dôležitý okamih  
v histórii našej spolupráce.

 
S úctou,

predstavesntvo Tradičného družstva.

Sme príkladom inovácie v hlasovaní pre 
mnohé družstvá na Slovensku  
 
Donedávna sa takmer všetky členské schôdze družstiev na Slovensku konali 
výlučne za fyzickej (osobnej) prítomnosti členov, prípadne sa členovia nechali 
splnomocniť, keď sa schôdze nemohli fyzicky zúčastniť. Dnes však čelíme mimo-
riadnej situácii spôsobenej šírením koronavírusu a členom družstva je znemož-
nené z dôvodu karantény cestovať, ale aj zhromažďovať sa.

/ viac na strane 5

Dotácie na solárne panely rozdali  
za niečo vyše pol hodiny
Slovenská inovačná a energetická agentúra v 28. kole podpory 
malých obnoviteľných zdrojov energie „Zelená domácnostiam 
II“ vydala 492 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov.  
Poukážky získali takmer všetky domácnosti, ktoré potvrdili záu-
jem počas otvoreného kola.
 / viac na strane 2
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Slovenská inovačná a energetická agen-
túra v 28. kole podpory malých obnoviteľ-
ných zdrojov energie „Zelená domácnos-
tiam II“ vydala 492 poukážok na inštaláciu 
fotovoltických panelov. Poukážky získali 
takmer všetky domácnosti, ktoré potvrdili 
záujem počas otvoreného kola.
 Podporu na fotovoltické panely získa-
li žiadatelia tak masovo, že žiadosti pre-
stali prijímať po 36 minútach.
 Agentúra momentálne eviduje 1700 
platných poukážok na fotovoltické pane-

Dotácie na solárne panely rozdali  
za niečo vyše pol hodiny

ly v celkovej hodnote viac ako 2,4 milióna 
eur. Preplatených bolo v polovici mar-
ca 1170 dotovaných panelov za viac ako  
1,7 milióna eur.
 Aktuálne je pre všetky druhy pod-
porovaných zariadení vydaných viac 
ako 8600 platných poukážok v hodno-
te 17,5 milióna eur. Ďalšie kolo určené  
pre fotovoltické panely bude podľa zve-
rejneného harmonogramu vyhlásené 21. 
apríla. V najbližšom kole bude možné 
požiadať o poukážky na tepelné čerpadlá  

v celkovej hodnote 1,5 milióna eur.
 Národný projekt Zelená domác-
nostiam II je súčasťou Operačného 
programu Kvalita životného prostre-
dia. Cieľom projektu je vďaka európskej  
a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť 
využívanie obnoviteľných zdrojov ener-
gie v domácnostiach. SIEA plánuje pod-
poriť inštalácie s celkovým výkonom  
140 megawattov.

Redakcia DN

„Pri veľkej vatre zohrievajú sa mnohí,
i takí, čo na ňu dreva nenákládli.  
Posiaľ sme tak robili, že si každý  
osobitne vatru zakladal, a pritom  
sme všetci mrzli.“
Samuel Ormis (Zakladateľ potravného družstva)

C I T Á T 
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Pred poslednými parlamentnými voľbami sa 
v jednom z volebných programov objavil ex-
celentný bod - výstavba štátnych nájomných 
bytov. Pozoruhodná politická inovácia, za 
ktorú treba jej iniciátorom nahlas zatlieskať.
Žiaľ, hneď po voľbách sa situácia radikálne 
zmenila a výstavba štátnych nájomných by-
tov sa dostala na slepú koľaj. Nádej na lacné 
nájomné byty pre obyvateľov Slovenska sa tak 
znovu stala hudbou budúcnosti.
 Stále sa však zabúda – a ja som na to 
mnohokrát v masmédiách upozorňoval – na 
možnosti družstevnej výstavby bytov. Počas 
svojho pobytu vo Švajčiarsku som sa osobne 
presvedčil o sile švajčiarskeho družstevníc-
tva a toto chcem donekonečna otĺkať o hlavu 
slovenským politikom. Aká je história a sú-
časná situácia bytového družstevníctva vo 
Švajčiarsku? 
 Potreba riešiť bytovú výstavbu inicio-
vala zrod prvých švajčiarskych stavebných 
bytových družstiev už v 19. storočí. Vytvárali 
sa po roku 1860, najmä však od roku 1890 do 
vypuknutia prvej svetovej vojny v mestách 
Bazilej, Bern, Biel, Zürich, Winterthur a St. 
Gallen. Od roku 1910 začali vznikať aj prvé 
železničiarske družstvá podporované fede-
rálnymi spoločnosťami. V dôsledku akútne-
ho nedostatku bytov po prvej svetovej voj-
ne mnohé mestá, kantóny i federálna vláda  
aktívne podporovali výstavbu bytov. Nastal 
prvý veľký boom stavebných bytových druž-
stiev vo Švajčiarsku. K druhej veľkej vlne 
vzniku stavebných bytových družstiev doš-
lo počas druhej svetovej vojny a po nej až do 
šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia.
 Od roku 1980 boli zakladané nové sta-
vebné bytové družstvá novšieho typu so sa-
mosprávnym charakterom. Ich celkový podiel 
na trhu nie je významný, dávajú však dôležité 
impulzy aj tradičným družstvám. Trhový po-
diel bytového družstevníctva síce na celoštát-
nej úrovni klesá s výnimkou oblasti Zürichu, 
avšak tradičné a novšie družstvá sú stále veľ-
mi aktívne pri obnove svojho bytového fondu  
a budovaní nových osídlení, často v partner-
stve s mestskými úradmi. Pri výstavbe no-
vých bytov sa zavádzajú inovatívne postupy, 
zohľadňujúce šetrný vzťah k životnému pro-
strediu, úsporu energií, mobilitu, verejné 
ponuky, špecifiká starobných komunít, atď. 
Najväčšou prekážkou intenzívnejšieho roz-
voja bytového družstevníctva je nedostatok 
stavebných pozemkov a ich vysoké ceny.
 Väčšina družstevných sídiel bola vytvo-
rená s priamou alebo nepriamou podporou

Môže byť výstavba družstevných bytov  
reštartom ekonomiky krajiny?

verejného sektora. Dôležité je, že aj po skon-
čení priamej podpory verejného sektora ostá-
vajú družstevné byty aj po desaťročiach od 
svojho vzniku vďaka zásade neziskovosti stále 
lacné a plnia dôležité sociálno-politické funk-
cie (sociálna a kultúrna integrácia, posilnenie 
občianskej spoločnosti). Verejný sektor preto 
naďalej ťaží z nižších sociálnych výdavkov.
 Nájomné v prepočte na štvorcový meter 
je pri družstevných bytoch približne 20 per-
cent pod úrovňou priemeru ostatných nájom-
ných bytov. 
 Voľný trh nemôže vyriešiť dostatok bytov 
pre všetky vrstvy obyvateľstva. Aj v bohatom 
Švajčiarsku má až 20% obyvateľstva vyrieše-
né svoje bývanie nevyhovujúcim spôsobom.
Toto hrubé zlyhanie trhu je šokujúce. Situáciu 
môže vyriešiť len nezisková bytová výstavba, 
či už štátna alebo družstevná, ktoré prinášajú 
štátu veľkú spoločenskú pridanú hodnotu.
 Aby jednotlivé družstvá vo Švajčiarsku 
nepôsobili nekoordinovane, existujú tu dve 
veľké zastrešujúce organizácie (najväčší je 
zväz Wohnbaugenossenschaften Schweiz, 
menší je občiansky orientovaný zväz Wohnen 
Schweiz), ponúkajúce jednotlivým členom 
finančné nástroje a poradenstvo. V rámci 
akčnej skupiny Wohnbund chránia svoje poli-
tické záujmy. Spoločne ponúkajú širokú škálu 
školení a organizujú výročné fórum družstiev 
v Lucerne.
 Zväz Wohnbaugenossenschaften Schwe-
iz, založený v roku 1919, zastrešuje celkove 
viac ako 1 200 stavebných bytových druž-
stiev a iných verejnoprospešných bytových  

investorov s celkove vyše 150 000 bytmi.
Pred rokom 1989 sme tu mali príkazovú eko-
nomiku, v ktorej absolútne dominoval štátny 
sektor. Prax ukázala, že takýto ekonomický 
model nemá budúcnosť. Po páde totalitného 
režimu v roku 1989 sme sa však dostali z dažďa 
pod odkvap. Jeden extrém vystriedal iný. To-
tálne príkazovú ekonomiku vystriedala totál-
ne trhová ekonomika, lepšie povedané trhová 
anarchia, v ktorej bol cieľavedome likvidovaný 
štátny sektor a došlo aj k čiastočnej likvidácii 
družstevného sektoru, aby sa uvoľnilo voľné 
pole pre absolútnu dominanciu súkromného 
sektora a neobmedzené ryžovanie nadnárod-
ných korporácií v slovenskej ekonomike.
 Dnešná prax dokazuje, že ideálom nemô-
že byť ani príkazová, ani trhová ekonomika, 
ale zmiešaná ekonomika, vyznačujúca sa sil-
nými kompetenciami štátu a koexistenciou 
rôznych foriem vlastníctva: štátneho, druž-
stevného i súkromného. Tento ekonomický 
systém spája prvky tak centrálne plánovanej, 
ako aj trhovej ekonomiky, a voľný trh je v ňom 
limitovaný štátnym intervencionizmom.  
Aj v súčasnej dobe, keď je slovenská ekono-
mika, zasiahnutá ochorením COVID-19, je 
jedinou serióznou cestou na ozdravenie ná-
rodného hospodárstva Slovenska revitalizá-
cia štátneho, no najmä družstevného sektora. 
Súkromný sektor, ktorého najvyššou priori-
tou je vidina maximálneho zisku, je potrebné 
eliminovať na minimálnu mieru, nevyhnutnú 
pre zabezpečenie služieb obyvateľstvu a na 
podnikanie predovšetkým v malom.

Karol Dučák, člen Tradičného družstva
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Nová publikácia Medzinárodnej orga-
nizácie práce (ILO) skúma ako sociálne  
a solidárne hospodárstvo prispieva k bu-
dúcnosti trhu práce. 
 Výskum                  , ktorý pre- 
biehal v spolupráci s francúzskym mi-
nisterstvom hospodárstva ukazuje ako 
politický rámec uznávajúci pridanú hod-
notu družstevného podnikania vplýva na 
zamestnanosť a sociálne zabezpečenie, či 
podmienky na pracovnom trhu. 

Francúzi skúmali prínosy  
družstevného podnikania

 Publikácia ukázala vysoký stupeň 
spokojnosti jednotlivých členov družstva 
s pracovnými podmienkami a pocitom 
práce pre zmysluplné účely, najmä v po-
rovnaní s podobnými funkciami, ktoré 
predtým vykonávali v bežných súkrom-
ných alebo verejných štruktúrach.
 Kolektívny rozmer družstevného 
podikania tiež umožňuje pracovníkom 
a podnikateľom rozvíjať a diverzifikovať 
svoje podniky kombináciou s doplnkový-

mi činnosťami, ktoré vytvárajú príjmy. 
 Okrem Francúzska analýza skúmala aj 
družstevné podnikanie v Argentíne, Belgic-
ku, Maroku, Senegale, Švajčiarsku, Holand-
sku, na Filipínach a v Kórejskej republike. 
 Na základe výsledkov ILO všeobecne 
vládam odporúča zvýšiť podporu sociál-
neho hospodárstva, uznať oficiálny štatút 
družstevného podnikania a zamerať sa na 
jeho finančnú podporu. 

Redakcia DN

O N L I N E

POZVÁNKA NA 
ELEKTRONICKÚ 

ČLENSKÚ SCHÔDZU

30 apríl 2020 o 14:00

TRADIČNÉHO DRUŽSTVA

Spôsob prihlásenia a účasti na elektronickej členskej schôdzi je: 
Člen sa prihlási (ID a heslom) do svojej členskej zóny SAMKO, kde si klikne na 
dlaždicu Členská schôdza. Následne po kliknutí, že sa „chce zúčastniť schôdze“ 
si vyplní svoje číslo mobilu, na ktorý dostane jedinečný autorizačný kód.  
Elektronická členská schôdza sa uskutoční dňa 30. 4. 2020 (štvrtok) o 14:00. 
Program nájdete v newslettri.

Tešíme sa na Vašu účasť

Vážený člen/ka družstva Tradičné Družstvo,
srdečne Vás pozývame na elektronickú členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutoční prostredníctvom 
telekomunikačného prostriedku elektronicky  
(online) v zmysle Stanov čl 23 ods. 7.

ILO Future of work
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Donedávna sa takmer všetky členské 
schôdze družstiev na Slovensku konali 
výlučne za fyzickej (osobnej) prítomnos-
ti členov, prípadne sa členovia nechali 
splnomocniť, keď sa schôdze nemohli 
fyzicky zúčastniť. Dnes však čelíme mi-
moriadnej situácii spôsobenej šírením 
koronavírusu a členom družstva je zne-
možnené z dôvodu karantény cestovať, ale  
aj zhromažďovať sa.

Kolektívne orgány obchodných spoloč-
ností však musia prijímať dôležité roz-
hodnutia, preto zákonodarca reagoval na 
túto situáciu prijatím zákona počas tohto 
obdobia o tzv. “bezkontaktnom” zasad-
nutí kolektívnych orgánov právnických 
osôb. Týmto zákonom sa umožňuje účasť 
členov kolektívnych orgánov prostred-
níctvom korešpondenčného hlasovania 
alebo elektronickým prostriedkom aj vte-
dy, ak to aj nevyplýva z ich vnútorných 
predpisov, či stanov.
 
Pre naše družstvo je tento mimoriadne 
prijatý zákon len potvrdením správnos-
ti našich minulých rozhodnutí, pretože 
účasť na elektronickej členskej schôdzi 
nám vyplýva z našich Stanov. Už minulý 
rok si naši členovia mohli prvý krát vo svo-
jej histórii vyskúšať v materskom družstve 
NFD, aké to je, keď sa členská schôdza vy-
konáva dištančne, bez nutnosti cestovať 
stovky  kilometrov. Hlavne členovia druž-
stva z iných krajín si túto účasť na čs veľ-
mi pochvaľovali, lebo im to ušetrilo množ-
stvo času, ktorý by inak strávili cestou a 
tiež náklady na cestovanie a ubytovanie.  
Z pohodlia svojho domova tak mohli slo-
bodne vyjadriť svoj názor a demokraticky 
sa tak podieľať na kontrole družstva.

Koncom mesiaca sa budeme môcť zú-
častniť na elektronickej členskej schôdzi 
Tradičného družstva, na ktorú srdečne 
pozývam všetkých členov TD. Vylepšili 
sme procesy, urobili opatrenia potrebné 
na zabezpečenie nerušeného priebehu 
hlasovania, preto aj napriek súčasným 
problémom, ktoré nám spôsobil korona-
vírus, môžeme demokraticky riadiť naše 
spoločné družstvo.

Ing.Zuzana Lukáčová, 
podpredsedníčka TD

Sme príkladom inovácie v hlasovaní  
pre mnohé družstvá na Slovensku

Zdroj internet

“Medzinárodná družstevná aliancia (ICA), ktorá zastupuje, zjed-
nocuje a slúži družstvám na celom svete, vydala ešte v roku 2015 
“Usmernenie k družstevným princípom”, kde sa píše aj o tom, aby 
družstvá pre podporu osobnej účasti členov na členskej schôdzi 
a zabezpečeniu kontroly nad družstvom, využívali inovatívne me-
chanizmy účasti, napríklad aj elektronickú účasť a hlasovanie na 
členských schôdzach. “

“Elektronické hlasovanie na členských schôdzach družstiev nie 
je nič výnimočné. Skvelým príkladom z Európy, ako šetriť náklady 
členom a aj životné prostredie a súčasne zabezpečiť demokra-
tickú kontrolu nad družstvom je PSD Bank Westfalen-Lippe eG 
so sídlom v nemeckom Münsteri. Táto banka je jednou zo 14-tich 
nezávislých bánk bankovej skupiny PSD a je jednou z prvých 
bánk, ktorá vedie voľby svojich zástupcov inovatívnym spôsobom 
šetriacim zdroje – online, ako vysvetľuje jej predseda Reinhard 
Schlottbom. Členovia tohto družstva volia svojich zástupcov elek-
tronicky (online) od roku 2009. Banka tak svojim členom umožňu-
je hlasovať rýchlo a pohodlne a desaťtisíce oprávnených voličov 
si tak môžu uplatniť svoje volebné právo online. Online hlasovanie 
v družstvách je pohodlné a ukazuje, že družstvo sa zameriava 
na budúcnosť a využíva inovatívne technológie na uľahčenie a 
zvýšenie účasti na hlasovaní.”

Zdroj internet
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Aktuálne situáciou s COVID-19 resp. na-
riadením vlády bolo zabránené poskyto-
vať služby ubytovania do doby stabilizá-
cie vyhlásenej pandémie, každopádne už 
dnes sa všetci tešíme na dovolenky v na-
šich apartmánoch, kde sme mnohí prežili 
krásne momenty oddychu s rodinou a na-
šimi blízkymi.
 Dovolenkový program NFD PV je sú-
časťou našej obchodnej stratégie a je na 
každom členovi, či sa rozhodne využiť 
družstevnú solidaritu, resp.bonus naviac, 
ktorý mu družstvo na jeho ceste za pasív-
nymi príjmami ponúka. 
 Poďme sa spoločne pozrieť, ako vlast-
ne využívame náš jedinečný projekt – do-
volenkový program NFD PV, ktorý nám 
každoročne prináša nefinančný výnos, vo 
forme týždňového pobytu, bez nákladu 
na ubytovanie. Naši členovia minulý rok 
cez dovolenkový program NFD PV vyu-

NFD PV ušetril členom 515.000 EUR, za minulý rok!!!

žili dohromady 515 týždňov. Väčšiu po-
lovicu z nich členovia využili na pobyty  
v rezidencii Kukučka, potom v španiel-
skom prázdninovom mestečku Marina 
d‘Or a v slovenskom penzióne Grosek. 
A ďalších 94 týždňov bolo využitých cez 
DAE. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo 
týmto naši členovia získali? 
 Tak napríklad ceny pobytov cez 
booking.com sa pre 4 člennú rodinu pri 
Kukučke pohybujú v sume cca 1 300 EUR/
týždeň a v Marina d’Or od 800-1400 EUR/
týždeň podľa sezóny a línie. V Groseku 
je cena samozrejme nižšia (do 600 EUR,  
v závislosti od sezóny). Keby sme si sprie-
merovali ceny všetkých týchto pobytov 
napríklad na 1000 EUR/týždeň, tak sme 
vďaka NFD PV v družstve našim členom 
ušetrili minulý rok vyše 515 000 eur.  
Tieto nefinančné “výnosy” podobne ako aj  
Vouchery, ktoré získavame za obraty  

a ktoré tiež používame, sú pridanou hod-
notou za naše členstvo v družstve. Každý 
rok, navždy a dediteľne... Sami si tak viete 
vypočítať, aký výnos za celý život je možné 
získať vďaka NFD PV. 
 Nemali by sme na to zabúdať, lebo 
kým bude naše družstvo existovať, každý 
rok budú môcť rodiny, ktoré majú alebo 
si zadovážia NFD PV dovolenkovať bez 
nákladu na ubytovanie. Dnes sú to len  
3 družstevné zariadenia, ale o pár rokov 
ich môže byť viac. Záleží len na nás. Druž-
stevníctvo je o spolupatričnosti a solida-
rite a preto musíme mať na zreteli aj tieto 
premenné.
 Držme si palce, aby sa situácia s koro-
navírusom čo najskôr dostala pod kontro-
lu, aby sme mohli aj naďalej oddychovať v 
našich družstevných zariadeniach. 

Ing.Zuzana Lukáčová,  
podpredsedníčka TD
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Nové možnosti s CreditPay
Milí členovia,
Predstavujeme Vám nový e-shop, kde si  
z pohodlia svojho domova môžete nakú-
piť čo práve potrebujete a zaplatiť s na-
šim CreditPay, alebo aj BonoPay™. Práve  
v týchto ťažkých časoch môžeme ako čle-
novia družstva najviac podporiť svoje 
aktíva  tak, že nakupujeme v obchodoch, 
ktoré sú úzko prepojené s podnikaním na-
šich družstevných dcérskych spoločností.
 Drogériu a kozmetiku nakupujeme 
pravidelne, a o to radšej tam, kde nás za 
nákup aj odmenia.  Keď nám tovar doručia 
do 24 hodín rovno k nám domov, bez ča-
kania v dlhých radoch v obchodoch, môže 
to byť pre nás aj v týchto ťažkých časoch 
veľmi nápomocné. Tento e-shop ponúka 
vyše 20 000 produktov a obslúžil už vyše 
10 000 spokojných zákazníkov.
 Overte si na vlastnej koži jeho 
rýchlosť a skvelé ceny. Tento e-shop 
je predĺženou rukou predajne s 18 
ročnými skúsenosťami so zákazník-

mi a vynikajúcim zákazníckym servi-
som. Ponúka 100%-ný originálny to-
var a spolupracuje len so spoľahlivými  
a overenými dodávateľmi.

 Získajte milí členovia aj Vy skvelý po-
cit z nákupu a ku každej Vašej objednávke 
DARČEK.  
   Redakcia DN

Austrálska obchodná rada pre družstevné 
podnikanie (BCCM) dohodla s tamojšou 
vládou sumár opatrení pre boj proti koro-
navírusu. 
 BCCM, ktorá je oficiálnym zástupcom 
austrálskych družstevných podnikov je pre 
rozšírenosť tohoto druhu podnikania na 
tomto kontinente uznávanou komorou, kto-
rá je partnerom štátu pri jednaniach o viace-
rých hospodárskych a finančných zákonoch. 
 V súčasnosti je jej úlohou pomoc ko-
munitám, ktoré zasiahli masívne katastro-
fické požiare z predošlých mesiacov. Štát  

Družstvá a kooperatívne podnikanie v Austrálii 
pomáha v boji proti pandémii

farmarske.cz

fancyandfolk.sk

rekordy.skmegastitch.eu

eshop.zdrave-sladkosti.sk

www.premiumdrogeria.sk

tatragoat.sk

 Nové možnosti 

Pozrite si aj ďalšie e-shopy, kde môžete zaplatiť cez CreditPay. 
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http://rekordy.sk
http://megastitch.eu
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https://www.premiumdrogeria.sk/
http://tatragoat.sk
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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

apríl 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.

Súťaž predlžená do 30.4.2020

apríl 2020

https://www.pay-institution.eu/sk/bonopay
https://bit.ly/2ulwsG4
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V súčasnosti tvoria bankroty približne 15% zo 
všetkých prípadov zániku spoločností. Zna-
mená to, že únia príde asi o 200 000 podnikov 
ročne, čo predstavuje približne 1,7 milióna 
pracovných miest. Príčinou bankrotov nie je 
nevyhnutne zlé riadenie firmy, často ide o ob-
jektívne dôvody, akými sú napríklad neskoré 
platby. I keď bankrot je v ekonomike priro-
dzeným javom, jeho dopady na podnikateľov  
a spoločnosť sú rozsiahle.
 „V EÚ stále pretrváva stigma neúspechu 
a spoločnosť podceňuje obchodný potenciál 
opätovného začiatku v podnikaní. V súčas-
nosti by 47% Európanov váhalo so zadaním 
objednávky spoločnosti, ktorá predtým zban-
krotovala,“ uvádza Európska komisia. Prax 
však ukazuje, že zavedenie a podpora politík 
druhej šance je často účinnejšia než tvorba 
politík na podporu start-upov. Druhá šanca 
predstavuje efektívnu možnosť vytvárať pra-

Pandémia nového koronavírusu a lacná ropa za-
siahli produkciu biopalív tak tvrdo, že sa viaceré 
továrne začali zatvárať. Niektoré už možno výrobu 
nikdy neobnovia. Celý priemysel s biopalivami te-
raz prehodnocuje efektivitu výroby.
 Dlho predtým, ako pandémia vyprázdnila 
cesty, a dlho pred cenovou vojnou na trhu s ro-
pou bojovali výrobcovia biopalív s chronickými 
nadmerným zásobami a otrasmi na trhoch. Aktu-
álny klesajúci dopyt, a s ním aj ceny, znamenajú, 
že menší výrobcovia a tí, ktorí sú veľmi zadlžení, 
budú mať problém udržať sa nad hladinou.
 Todd Becker, generálny riaditeľ amerického 
výrobcu etanolu Green Plains, sa domnieva, že aj 
keď svet prekoná pandémiu a cenová vojna na trhu 
s ropu sa skončí, celý priemysel výroby biopalív 
bude pravdepodobne vyzerať inak. Podľa neho nie-
ktorým výrobcom určite dôjde kapitál.
 Odvetvie, považované za ekologickejšiu alter-
natívu k benzínu a nafte a donedávna aj za jednu z 
možností, ako sa vyhnúť dovozu zahraničnej ropy, 
teraz čelí ďalšiemu úderu. Americké závody na 
výrobu etanolu z kukurice sa zatvárajú, brazílski 
výrobcovia palív na báze cukrovej trstiny sa prepa-
dávajú do čoraz väčších dlhov a aj v Ázii je snaha o 
využívanie väčšieho množstva biopalív ohrozená. 

EÚ chce ponúknuť 
neúspešným (ale 
čestným) podnikate-
ľom reštart

Pandémia nového 
koronavírusu  
a lacná ropa zasiahli  
produkciu biopalív

covné miesta a stimulovať hospodársky rast.
Podpora podnikateľského prostredia a posky-
tovanie druhej šance podnikateľom je cieľom 
medzinárodného projektu Danube Chance 
2.0, ktorý je implementovaný v podunajskom 
regióne. Trojročný projekt potrvá do leta  
2021 a je finančne podporený z Dunajského 
nadnárodného programu 2014–2020.
 Svoje sily v rámci projektu spája 12 
partnerov a päť asociovaných inštitúcií  
z 13 krajín Európy. Jedným z partnerov 
projektu je Únia klastrov Slovenska (ÚKS), 
ktorá sa danou problematikou zaoberá  
v spolupráci s projektovými partnermi  
i so slovenskými odborníkmi.
 Projektové konzorcium sa zameriava na 
zlepšovanie podnikateľského prostredia v po-
dunajskom regióne, pričom podporuje zinten-
zívnenie spolupráce tvorcov politík, finanč-
ných sprostredkovateľov, podnikateľských 
akcelerátorov a univerzít s podnikateľmi.
 Jedným z očakávaných výsledkov pro-
jektu je vytvorenie Stratégie v oblasti po-
skytovania druhej šance podnikateľom  
v podunajskom regióne, ktorej cieľom bude 
harmonizovať existujúce opatrenia v danej 
oblasti a tiež ponúknuť zaujímavé vedomostné 

V Európe výrobcovia buď znižujú produkciu alebo 
vyrábajú suroviny na dezinfekčné prostriedky.
 Ceny benzínu v USA dosiahli 20-roč-
né minimum. Prispela k tomu aj cenová vojna 
medzi Ruskom a Saudskou Arábiou, ktorá na-
smerovala ropné trhy strmo nadol. K tomu sa 
pridalo rýchle šírenie nového koronavírusu  
a blokády po celom svete.
 Zatiaľ čo pre spotrebiteľov je lacné palivo 
dobrou správou, pre výrobcov biopalív a far-
márov v USA, ktorí predávajú približne tre-
tinu úrody kukurice producentom etanolu,  
to predstavuje vážny problém.
 Valero Energy Corp, druhá najväčšia  
rafinérska skupina v USA, dočasne zatvá-
ra dva závody na výrobu etanolu. Spoloč-
nosť Andersons tiež pozastavila prevádzku 
vo svojich závodoch POET aj nákup kukurice.  
A Pacific Ethanol znižuje produkciu až o 60 %.
 Výrobcovia bioetanolu sa tiež snažia nájsť 
voľné skladové kapacity, pretože dopyt sa prepadá.
 Ani producenti fosílnych palív nie sú na tom 
oveľa lepšie. No pre americký priemysel biopalív 
je, ako sa zdá, pandémia a lacná ropa posledným 
úderom v jeho krátkej a búrlivej histórii.
 V uplynulých rokoch totiž pomalší rast do-
pytu po benzíne prinútil výrobcov biopalív, aby 
zvýšili export. Rast odbytu na ich hlavnom zahra-
ničnom trhu - v Číne sa však zastavil po vypuknutí 
obchodného sporu medzi Washingtonom a Pekin-
gom. To zrazilo niektorých výrobcov na kolená a z 
tohto úderu sa doposiaľ nespamätali.
 Peking sa v rámci prvej fázy obchodnej doho-

zdroje pre tvorcov politík. Vďaka danej straté-
gii budú k dispozícii potrebné nástroje, ktoré 
môžu mať kľúčový dopad na posun v oblasti 
poskytovania druhej šance podnikateľom.
 Ďalším výstupom projektu je aj tzv.  
Nástroj politiky vzdelávania (tzv. Transnatio-
nal Policy Learning Instrument), ktorého cie-
ľom je podpora tvorcov politík v podunajskom 
regióne pri zlepšovaní vzájomného porozu-
menia týkajúceho sa rámcových podmienok 
v oblasti poskytovania druhej šance pre pod-
nikateľov, ako aj osvedčených postupov pri 
tvorbe politík v podunajskom regióne. Daný 
nástroj ponúka zaujímavé vedomostné zdro-
je a identifikuje kroky a nástroje potrebné na 
dosiahnutie pokroku v oblasti poskytovania 
druhej šance podnikateľom.

dy s USA zaviazal nakúpiť určité množstvo ame-
rickej kukurice, ale podľa expertov to nebude sta-
čiť na zmiernenie úderu, ktorý farmárom spôsobil 
pokles výroby etanolu.
 Podobne pochmúrna situácia je aj v Bra-
zílii, kde producenti zápasia nielen s nižšími 
cenami ako cukrovej trstiny, tak etanolu, ale 
aj s čoraz väčšími dlhmi, keďže si vzali úvery  
v dolároch a brazílska mena rekordne oslabila,  
čo im predražuje splátky.
 V Európe, kde sa na výrobu bionafty používa 
väčšinou repkový olej (až 70 %), spôsobuje dodá-
vateľom problémy neistota v súvislosti s budúcim 
dopytom. Bruselská skupina Alcogroup minulý týž-
deň uviedla, že znižuje produkciu biopalív o 30 %.
 V Ázii zase drahší palmový olej podkopáva 
snahy Indonézie a Malajzie využívať viac domácu 
produkciu biopalív.
 Chvíľu potrvá, než sa ekonomiky zotavia  
z dôsledkov pandémie. No ani oživenie hospodár-
stiev nemusí zastaviť znižovanie kapacity vo vý-
robe biopalív. Kým sa ceny benzínu nezvýšia tak, 
aby naštartovali dopyt po biopalivách, situácia  
v tomto odvetví bude aj naďalej vážna, domnievajú 
sa experti.
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Ľudia na Slovensku budú môcť bez zadania 
PIN kódu platiť kartou aj vyššie sumy ako 20 
eur. Parlament v utorok (7. 4.) schválil návrh 
zákona, ktorým sa zvyšuje limit pri bezkon-
taktných platbách na 50 eur.
 Návrh zákona z dielne rezortu financií 
má za cieľ znížiť prípadné zdravotné riziká 
v dôsledku šírenia nového koronavírusu. Pri 
jednotlivých platbách sa limit zvyšuje na 50 
eur, limit 150 eur bude pri kumulatívne alebo 
piatich po sebe nasledujúcich platbách. Táto 
úprava sa nemá týkať samoobslužných zaria-
dení a virtuálnych predajných miest, pre kto-
ré vzhľadom na zvýšené riziko nezákonného 
konania zo strany používateľov platobných 
prostriedkov s odcudzenými alebo stratený-
mi platobnými kartami môžu byť stanovené 
aj nižšie ako maximálne hodnoty operácií.  
Zároveň sa umožňuje používateľovi tieto li-
mity znížiť. Opatrenie týkajúce sa limitov sa 

Na Slovensku vlani zrušilo živnosť 52.628 
fyzických osôb, čo je najvyšší počet za po-
sledných päť rokov. Koncom roka 2019 tak 
bolo aktívnych 462.565 ľudí, ktorí podnikali 
v rôznych právnych formách ako samostatne 
zárobkovo činné osoby (SZČO). Najviac pod-
nikateľov, ktorí ukončili svoju činnosť, bolo 
z oblasti finančných služieb a z oblasti prí-
pravy stavenísk. Súčasná ekonomická kríza 
spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 
prinesie v tomto roku ďalší výrazný pokles 
počtu živnostníkov, predpokladá poradenská 
spoločnosť Bisnode.
 „Nárast počtu zrušených živností pozo-
rujeme dlhodobo. Za rok 2019 sme ich zazna-
menali až 52.628, čo je takmer o 10.000 viac, 

Americká banka Morgan Stanley v piatok 
uviedla, že ekonomika Spojených štátov za 
celý rok 2020 klesne o 5,5 %.

Ľudia budú  
môcť bezkontaktne 
zaplatiť v obchodoch  
aj vyššie sumy

Slováci masívne  
rušili živnosti, tento 
rok bude ešte horší

Morgan Stanley 
predpovedá, že eko-
nomika USA tento 
rok klesne o 5,5 %

však má uplatňovať len na obdobie pandémie. 
Poskytovatelia platobných prostriedkov však 
aj po jej skončení budú môcť ponechať zvýše-
né limity na bezkontaktné platby platobnou  
kartou a prispieť tak k zvýšenému komfortu 
ľudí pri platení.
 Najčastejšie klienti používajú karty od 
MasterCard, Visa, ale aj American Express 
či od iných vydavateľov. Na Slovensku bolo 
podľa údajov Slovenskej bankovej asociácie  
v roku 2019 vydaných takmer 5,3 milióna bez-
kontaktných platobných kariet. Bezkontaktné 
platby v súčasnosti reprezentujú okrem rých-
losti a bezpečnosti aj hygienickejší spôsob 
platby za tovar a služby.
 „Spoločnosť MasterCard je pripravená 
zrealizovať všetky potrebné kroky na to, aby 
zvýšenie limitov pre bezkontaktné platby na 
Slovensku prebehlo plynule a čo najrýchlej-
šie,“ uviedol generálny riaditeľ MasterCard 
pre Slovensko a Českú republiku Michal Čar-
ný. Doplnil zároveň, že Slováci patria na európ-
sku špičku vo využívaní bezkontaktných pla-
tieb a už takmer všetky platobné terminály na 
Slovensku sú bezkontaktné. „Toto opatrenie 
bude teda okrem nesporných benefitov úplne 
reflektovať aj aktuálne platobné preferencie 

ako tomu bolo na konci roku 2018. Zároveň už 
teraz je jasné, že súčasná ekonomická kríza, 
spôsobená pandémiou nového koronavírusu, 
v tomto roku počet zrušených živností vý-
znamne ovplyvní,“ uviedla analytička Bisno-
de Petra Štěpánová. V databázach by sa mal 
podľa nej tento pokles prejaviť už v lete.
 Podnikanie v minulom roku zrušilo do-
vedna 5230 podnikateľov, ktorí vykonávali 
činnosti zástupcov poisťovne a maklérov. 
Druhé miesto v počte zrušených živnosten-
ských oprávnení si držia podnikatelia zao-
berajúci sa prípravou stavenísk. „V kategórii 
príprava stavenísk ukončilo podnikanie 4725 
subjektov. No v počte vzniknutých oprávnení 
si táto kategória drží v tabuľkách prvenstvo.  
V roku 2019 sa tu zaregistrovalo 7145 fyzických 
osôb, čo je najviac zo všetkých oblastí. Príprava 
stavenísk je zároveň oblasťou s najvyšším poč-
tom fyzických osôb, ktorých bolo ku koncu roka 
dovedna 29.243,“ spresnila Štěpánová.

 To bude jej najstrmší pokles od roku 
1946, pričom v 2. štvrťroku banka predpovedá 
americkej ekonomike pád až o 38 % v dôsled-
ku pandémie nového koronavírusu.
 Morgan Stanley znížila aj svoj odhad 
pre 1. štvrťrok 2020 a namiesto pokle-
su hrubého domáceho produktu (HDP)  
o 2,4 % teraz očakáva jeho zníženie  
o 3,4 %. A v 2. štvrťroku najnovšie pred-
povedá pád HDP až o 38 %, a nie o 30 %,  

na Slovensku,“doplnil Čarný.
 Z dát spoločnosti MasterCard vyplýva, 
že Slovensko patrí mezi 10 európskych krajín, 
kde sa viac ako 80 % bezhotovostných platieb 
uskutočňuje bezkontaktne. Až 99 % terminá-
lov na Slovensku je už bezkontaktných a 88 % 
Slovákov používa minimálne jednu platobnú 
kartu a 21 % používa mobilné platby.
 Slovensko sa týmto opatrením zaradí me-
dzi ďalšie európske krajiny, ktoré sa v súčasnej 
situácii rozhodli pre zvýšenie limitu bezkon-
taktných platieb. Patria k nim napríklad Spoje-
né kráľovstvo, Írsko, Estónsko, Poľsko a Fínsko, 
ktoré sa rozhodli pre trvalé zmeny limitov, a tiež 
Holandsko, Cyprus, Grécko, Rakúsko, Nemec-
ko, Portugalsko alebo Španielsko, ktoré limity 
zvyšujú práve v tomto období. V súčasnosti je 
v Európe až 75 % všetkých transakcií kartami 
Mastercard uskutočnených bezkontaktne.

 Analytici očakávajú, že v tomto roku dôj-
de k značnému prerušeniu živností najmä  
v segmente stravovania, v oblastiach činnos-
tí starostlivosti o ľudské telo a pre osobnú  
a fyzickú pohodu, kam spadajú napríklad  
činnosti kúpeľov, solárnych a masážnych  
štúdií, ale aj telovýchovno-športových za-
riadení. „V týchto prípadoch ide o aktivity,  
ktoré majú úplne, alebo z veľkej časti, v súlade 
s vládnym nariadením zakázané podnikať,“ 
dodala Štěpánová.

ako uviedla v predchádzajúcej prognóze.
 Nezamestnanosť v USA dosiahne v 2. 
kvartáli vrchol na rekordnej úrovni 15,7 %. 
To je tiež horší odhad ako pôvodne očakáva-
ných 12,8 %. Banka počíta tiež s kumulatív-
nymi stratami 21 miliónov pracovných miest  
v období apríl - jún.
 Rozpočtový úrad amerického Kongresu 
vo svojej prognóze predpovedá USA v 2. kvar-
táli pokles HDP o viac ako 7 %.
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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

„Individuálny záväzok k skupinovému  
úsiliu — to je to, čo umožňuje tímovú prácu,  
prácu spoločnosti, prácu civilizácie.“
Vince Lombardi
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