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Trend elektromobility
sa potvrdzuje. Dodávky
Tesly lámali rekordy

Nové príjmy
do refundácie …

Rozhovor so zakladajúcim
členom Tradičného družstva
p. Arturom Bojszom.

O rozvoji elektromobility, na ktorú spolieha cez
zelené podiely aj investičná stratégia Tradičného
družstva, svedčí aj rekordný predaj najznámejšieho výrobcu elektromobilov - americkej Tesly.
Viac na strane 2

Začal nám nový rok a my sa tiež posúvame
v našom projekte, ktorý nám zabezpečí nové príjmy
do refundácie. Tak sa na to poďme bližšie pozrieť.

Pre mňa sú družstvá vzorom spolupráce obyčajných ľudí, ktorí sa snažia spolu dosiahnuť ciele,
ktoré nie je možné uskutočniť samému.

Viac na strane 3

Viac na strane 6

Editorial
Januárové Družstevné noviny sú vždy mimoriadne. Pre nás, ktorí ich pripravujeme, rovnako ako pre Vás členov družstva ide o obdobie,
kedy sa po ohliadnutí za minulosťou zamýšľame nad poučeniami z chýb a povzbudeniami
z úspechov, ktoré sme dosiahli.
A v roku 2021 je to ešte výraznejšie. Po mimoriadnom roku výziev prichádza, verme, rok
nádejí, optimizmu a rozvoja.
Z hľadiska vízie a plánov Tradičného
družstva je najsilnejším motívom nového
roka naša overená Investičná stratégia, ktorá
stojí na realistických a konkrétnych údajoch.
Družstvo v nej plánuje budovať budúce
príjmy zmysluplným investovaním do projektov s dlhodobou návratnosťou.
Príjmy budú tvoriť produkty Programu
Vacation, či výhodná investícia v Hoteli Raj,
príjmy zo samotných obratov vo vnútri družstva, ale aj investícií do ekonomiky budúcnosti.
Do tejto kategórie spadajú hlavne príjmy,
ktoré Tradičné družstvo získa z transakcií
prevedených novou spoluvlastnenou platobnou
bránou Payboard, či zisky z projektov spojených
so Zelenými energiami Tradičného družstva, ktoré
sú naviazané hlavne na rozvoj elektromobility.
Rok 2021 bude, verme, patriť návratu do
normálu. Vo vzťahoch, pokrízovom živote,
ale aj v otázkach podnikania.
Tešme sa teda na to, čo nám prinesie.
Redakcia DN
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Trend elektromobility sa potvrdzuje.
Dodávky Tesly lámali rekordy

Elektromobilita definitívne vystrieda konvenčné spaľovanie palív. Naznačuje to hneď
niekoľko údajov. Napríklad v Nórsku, sa vlani
predalo viac elektromobilov a hybridov než
áut s klasickým spaľovaním. O rozvoji elektromobility, na ktorú spolieha cez zelené podiely
aj investičná stratégia Tradičného družstva,
svedčí aj rekordný predaj najznámejšieho výrobcu elektromobilov — americkej Tesly.
Americký výrobca elektromobilov Tesla zvýšil dodávky áut v minulom roku o viac
než tretinu a prekonal tak odhady trhov.

Citát

Spoločnosť informovala, že za rok 2020 dodala celkovo 499550 áut, čo v porovnaní s rokom
2019 predstavuje rast o 36 percent. Firma
tak prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s predajom približne 481260 áut.
Ako mimoriadne úspešný označili rok
2020 pre Teslu aj viacerí investori, keďže automobilka sa dokázala vyhnúť problémom,
ktoré v dôsledku pandémie postihli iných
výrobcov. Akcie Tesly vyskočili v minulom
roku o viac než 700 percent a spoločnosť zaznamenala päť ziskových kvartálov po sebe,

čo prispelo v závere roka k jej zaradeniu do
prestížneho akciového indexu S&P 500.
Rekord zaznamenala aj v poslednom kvartáli
roka, keď dodala 180570 vozidiel. Vysoko tak
prekonala odhady analytikov, ktorí počítali
s dodávkou 163628 áut.
Výrazne sa na úspešnom roku Tesly podieľal závod v Šanghaji, jediný závod americkej automobilky mimo územia USA. Závod
vyrába sedan Model 3 a nedávno začal s výrobou športovo-úžitkového vozidla Model Y.
Redakcia DN

„Keď sa snažíme stať sa
lepšími, ako sme, stáva sa
lepším aj všetko okolo nás.“
Paulo Coelho
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Nové príjmy do refundácie…

Milí členovia,
začal nám nový rok a my sa tiež posúvame
v našom projekte, ktorý nám zabezpečí
nové príjmy do refundácie. Tak sa na to
poďme bližšie pozrieť. Vieme všetci, že
Zelené energie predstavujú pre nás, členov Tradičného družstva kľúčový projekt na získanie pasívnych príjmov. Už
niekoľko rokov sa v družstve zaoberáme
myšlienkou získavania pasívneho príjmu
z predaja elektrickej energie. Prudký
rozvoj elektromobility tomuto projektu nahráva a Tradičné družstvo tak len
nastupuje na veľkú vlnu, ktorú priniesol
samotný trh. Starostlivo sledujeme vývoj
elektromobility v EU a jej postoj k podpore ďalšej infraštruktúry. Výrobcovia áut
by mali do roku 2030 vo svojich flotilách
vyrábať minimálne 35 % elektromobilov.
Predaj elektromobilov ale ide ruka v ruke
s nabíjacími stanicami. Sú to spojené
nádoby a infraštruktúra je veľmi dôležitá. Nikto si predsa nekúpi elektromobil, pokiaľ si ho nebude mať kde nabíjať.
Elektromobilita sa masívne nerozbehne,
dokiaľ majoritná časť obyvateľov, žijúca
na sídliskách, nebude mať k dispozícii
dostatok nabíjacích staníc. Každé auto by

malo mať svoj domov, svoju “domovskú
stanicu”, kde sa dokáže nabiť. Najlepšie
počas noci, pretože takéto nabíjanie je aj
pre jeho batériu najšetrnejšie. A práve tu
vidíme priestor my, v rozširovaní takejto
infarašturuktúry. Takéto síce pomalšie,
ale aj lacnejšie nabíjačky budú potrebné
práve na sídliskách, či na parkoviskách
obytných zón a bude ich potrebné mať
oveľa viac, aby sa uspokojila potreba majiteľov elektromobilov žijúcich práve tu.
Aká je ekonomika tohto nášho obchodného modelu? Vďaka zmluvnej spolupráci
s poskytovateľom el.energie sa Tradičné družstvo dostane k odmene za každý
spotrebovaný kW. V priemere môže jedna
elektrická nabíjačka vytvoriť príjem aj
cca 30 EUR mesačne. Možno si poviete,
že to nie je veľa, ale keď tých nabíjačiek
budú tisíce, je to celkom slušný pravidelný mesačný príjem do refundácie. Každý elektromobil si denne dobíja baterky
a preto práve tu vidíme zmysel v rozširovaní tejto infraštruktúry.
Zaujímavé na tomto obchodnom modely je to, že na realizácii elektrických
nabíjačiek sa budú podieľať aj samotní
záujemcovia (mestá, obce, obytné domy,

paneláky…). Aj samotná hodnota bytu
v paneláku sa do budúcnosti môže zvýšiť,
ak pred ním bude niekoľko nabíjacích staníc. Jeho obyvatelia už budú môcť začať
uvažovať o kúpe elektromobilu, kým dovtedy ani neuvažovali. Investičné náklady
sa budú znižovať aj prenájmom reklamnej
plochy na nabíjačke. Viem si celkom dobre predstaviť reklamu lokálneho predajcu
elektromobilov.... Takíto predajcovia si
budú môcť zakúpiť reklamnú plochu na
stojane, čo značne zníži investičné náklady TD, v tom najlepšom prípade až na
nulu. Čo poviete milí družstevníci? Skvelý obchodný model? A to sme ešte nespomenuli možné dotácie od štátu, ale na to
sa nespoliehajme, ak by sme ich získali,
bude to už len čerešnička na torte.
Tešíme sa na túto príležitosť, ktorú
v priebehu tohto roka 2021 v našom
družstve rozbehneme, pretože okrem
vytúženého príjmu do refundácie prinesie aj možnosť zapojiť sa našim členom
do spolupráce, kde budú môcť dať tip
na umiestnenie nabíjačky, alebo nájdu
záujemcu na prenájom reklamnej plochy.
Zuzana Lukáčová,
podpredsedníčka družstva
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Refundácia v TD je odmenou za vernosť

Slovo refundácia sa v našom družstve skloňuje takmer pravidelne. Pod refundáciou
si ľudia väčšinou predstavujú “vrátenie”.
Najčastejšie vrátenie nejakej finančnej
čiastky za tovar, alebo službu. Komu by sa
nepáčilo, keby za tovar, za ktorý zaplatil nejakú cenu, dostal vrátené 100% z tejto ceny?
A je to vôbec možné?
Práve preto máme v našom družstve
platobný nástroj TD-pay, ktorý slúži na
evidenciu takýchto platieb a skôr či neskôr,
v strednodobom horizonte, budú priemerné platby na tomto účte refundované
s cieľom až do výšky 100%. Ako je to možné? To je už Know-How Tradičného družstva, ktoré túto refundáciu vypláca členom
zo svojho zisku. Takže refundácia nie je nič
tajomné, ale je to vlastne podiel člena na
zisku družstva.
Prečo by mali členovia svoje výdaje platiť cez družstevný platobný účet TD-pay?
Pokojne by predsa mohli využívať na platby
iné účty vo svojich bankách. Je ale minimálna, ak vôbec nejaká pravdepodobnosť,
žeby za svoju lojalitu v banke niekto získal
podiel na zisku. Odpoveďou je ale práve
vernosť (lojalita). Nie náhodou sa refundácia v družstve označuje ako “vernostný
program”. Je to program, ktorý odmeňuje
jeho účastníkov za vernosť v ňom. Z progra-

mu sa nezvykne vychádzať. Ak raz niekto do
programu vstúpi, mal by v ňom zostať.
Aby bol vernostný program pútavý
a udržal si účastníkov čo najdlhšie, mal by
prinášať zaujímavé výhody a minimalizovať riziko. Ak je výhodou podiel na zisku
z lukratívnych aktív, je každému jasné,
že je to veľmi zaujímavá výhoda, hlavne vtedy, ak sa od Vás nevyžaduje nič naviac, než
len vykonávanie platieb, resp. používanie
produktov družstva. Ak je ďalšou výhodou
dovolenkovanie bez nákladu na ubytovanie
do konca života, ešte k tomu dedičné, mnohí by už mohli zbystriť pozornosť.
Pozrime sa na riziká, ak vôbec sa
o nejakom riziku môžeme v tomto prípade baviť. Rizikom môže byť pre niekoho náklad na platobnom účte vo forme
poplatku. Ak by to ale bolo neakceptovateľné riziko, asi by nikto na svete nepoužíval bankové účty, kde sú poplatky častokrát vyššie ako hodnota, ktorú
prinášajú klientom. Riziko je akceptovateľné, ale aj tak sa na to pozrime. Ako znížiť riziko, aby rizikom nebolo? Práve na
to slúžia zľavové body, ktoré môžu členovia získavať v zazmluvnených e-shopoch
družstva. Prečo by členovia mali nakupovať práve v týchto e-shopoch? Opäť
prichádza na scénu vernosť, lojalita.

Nakupujú preto, lebo im to pomáha znižovať riziko a následne tento ich cash-flow pomáha družstvu tvoriť majetok
a aktíva, ktoré im následne prinesú zisk.
Družstvo potrebuje k svojej existencii
vernosť svojho člena. Vernosť k myšlienke spolupráce, k nastavenému systému.
Vernosť sa nedá nahradiť žiadnymi peniazmi. Je to vlastnosť, ktorú buď v sebe máte,
alebo nemáte. Peniaze sú len prostriedkom,
samotný člen je zdrojom. Dovolím si tvrdiť,
že peniaze by boli v tomto prípade viac na
škodu. Lebo vernosť ide zo srdca, je zadarmo a nič neočakáva naspäť. Tí dobrí podnikatelia vedia, že spoločné ciele sa dosahujú
prostredníctvom rúk, sŕdc a hláv ľudí, ktorí
s ním spolupracujú. Odmenou za vernosť
je potom stabilný pasívny príjem, pretože
o to sa už postará družstevné Know-How,
overené rokmi.
Na záver už len dodám, že sa veľmi
teším, že spoločne spolupracujeme s členom družstva na e-shope s potravinami
a elektronikou, kde pri každom nákupe členovia budú môcť získavať zľavové body, ktoré im preplatia náklady na TD-pay. Družstvo tak pomáha znižovať aj to najmenšie
riziko, ostatné je už na lojalite člena.
Zuzana Lukáčová,
podpredsedníčka družstva

január 2021

Družstevné noviny

5

Poznáte naše sociálne médiá?
Digitálna doba si žiada nové formy zdieľania informácií, preto aj my ideme s trendom. Pozývame sledovať všetkých členov a sympatizantov
Tradičného družstva naše sociálne média.

Twitter
Tradičné družstvo
Instagram
tradicne druzstvo

Facebook
Tradičné družstvo
- oficiálna stránka
(Otvorená skupina
pre verejnosť)

YouTube
Družstevné Vzdelanie
Facebook
Klub Tradičného družstva
(Uzavretá klubová stránka
určená len pre členov družstva)

Rozhovor
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Artur Bojsza
Zakladajúci člen
Tradičného družstva

Pre mňa sú družstvá vzorom spolupráce
obyčajných ľudí, ktorí sa snažia spolu
dosiahnuť ciele, ktoré nie je možné
uskutočniť samému.
Dlhodobá vízia sa nemení – vytvoriť stabilné spoločenstvo družstevníkov, ktoré
vybuduje aktíva odolné proti kríze, (vonkajšej aj vnútornej), a privedie všetkých
členov družstva k čerpaniu družstevného dôchodku, teda refundácie. Zakladajúci
Člen Tradičného družstva a riaditeľ poľských aktivít Artur Bojsza v rozhovore pre DN.
Ako by ste sa predstavili
našim členom?

Bývam v Krakove s manželkou, tromi deťmi, mačkou a odnedávna aj psom (aj keď
niektorí tvrdia, že border collie nie je pes,
ale osobitný druh). Vyštudoval som filológiu, ale už veľa rokov sa zaoberám podnikaním. Moja firma už roky radí iným firmám ako viesť vlastné podnikanie v súlade
s hodnotami, a ako zotrvať vo svojich hodnotách v meniacom sa svete. Už 23 rokov

vediem vlastnú firmu. Takmer 12 rokov
som členom slovenského družstva, ktoré
združilo okolo spoločnej myšlienky refundácie ľudí z niekoľkých európskych krajín,
vrátane Poľska.

Ako a kedy ste sa dostali
k myšlienke družstevného
podnikania?

Prvé družstvo, do ktorého som vstúpil, bolo
bytové družstvo, ktoré nám dodnes zabez-

pečuje strechu nad hlavou. Ale o družstvách
som počul už skôr. V Poľsku zohrávajú
dôležitú úlohu družstevné banky, pre ktoré
bol vzorom Franciszek Stefczyk, ktorý
otváral svet financií a biznisu pre menej
majetných ľudí. Pre mňa sú družstvá vzorom spolupráce obyčajných ľudí, ktorí sa
snažia spolu dosiahnuť ciele, ktoré nie je
možné uskutočniť samému.

január 2021

V čom je podľa Vás
družstevníctvo výnimočné?

Družstevné noviny

Pre mňa je v družstve najdôležitejšie to, že
sa v ňom sústreďujú podobne mysliaci ľudia
s podobnými hodnotami. Ak to tak skutočne
funguje, družstvá sú organizmami odolnými
proti krízam a otrasom, ktoré sa veľmi týkajú
iných firiem. Na svetovom trhu možno nájsť
veľa takých príkladov, hlavne počas krízy
a dokonca i vojen. Ak družstvo nie je vnútorne
jednotné, zhromažďujú sa v ňom „náhodní“ ľudia, alebo sa riadia odlišnými
hodnotami, potom sú ťažšie chvíle v živote družstva šancou na očistenie a konsolidáciu okolo jednej spoločnej vízie.
Preto ťažké časy, ktoré sú v posledných mesiacoch výzvou nielen v našej časti Európy,
beriem ako šancu a nie ohrozenie a viem, že
práve zcelené družstvá majú nielen šancu na
prežitie, ale aj na rýchly a dynamický rozvoj.

gáciou platby cez telefón, začal som splácať Zelený podiel. Ak by som mal novým
členom poradiť nejaké dve, tri základné
aktivity, určite by som im po prvé radil používať elektronickú peňaženku, po druhé
nákup dovolenkového programu PV a po
tretie, ak bude taká možnosť, robiť nákupy
v družstevnej tržnici, aby sa uzavrel obeh
peňazí medzi ľuďmi, ktorí si navzájom dôverujú, pomáhajú a podporujú sa. Hlavne
by som im ale poradil, aby boli v neustálom
kontakte s družstvom, aby nestratili z očí to,
čo nás spojilo. Nie nadarmo sme roky hovorili, že náš projekt je predovšetkým vzdelávacím projektom. A naše vzdelávanie,
to nie sú len poznatky, ale aj schopnosti
rozlišovania: dobrých aktív od toxických,
dobrých vzťahov od takých, ktoré sú vybudované na manipulácií a nakoniec, život
v súlade s pravými, trvalými hodnotami.

Čím ste sa v družstve doposiaľ
zaoberali?

Aké sú podľa Vás realistické
krátkodobé plány?

Ľahšie by bolo odpovedať, čím som sa nezaoberal. Po prvé - som obyčajný družstevník, ktorý - tak ako všetci - robí obraty v družstve, využíva naše produkty,
snaží sa pomáhať iným a delí sa s vedomosťami a skúsenosťami. Tak je tomu od
prvého dňa, bez ohľadu na funkcie, aké
som zastával v družstve. Doteraz som tiež
bol lídrom, ktorý rozvíjal svoju skupinu, bol som členom Rady Riaditeľov, šéfom poľskej Rady Riaditeľov, školiteľom,
mandatárom a členom Predstavenstva.
Tvoril som prezentácie, školiace materiály,
nahrával videá… Teraz som riaditeľom poľského oddielu a zástupcom predstavenstva
pre poľský trh.

Ak sa táto otázka týka družstva, tak krátkodobé plány na 2-3 roky, by mali po prvé obsahovať stratégiu vybudovania stabilného
tímu založenom na dôvere a spoločnej vízii.
Ak sa to podarí, všetko ostatné sa bude
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duje aktíva odolné proti kríze, (vonkajšej aj
vnútornej), a privedie všetkých členov družstva k čerpaniu družstevného dôchodku,
teda refundácie. Avšak, nechcel by som,
aby finančný ciel bol jediný. Bolo by výborné, ak by úspech nášho družstva,
inšpiroval iných ku „klonovaniu“ nášho nápadu vďaka nášmu know-how.
Prečo by v Európe nemalo vzniknúť viac ta-

Od kedy ste členom družstva?
Prečo ste sa rozhodli prijať aktívnejšiu úlohu v Tradičnom
družstve?

V Tradičnom družstve pôsobím od jeho
vzniku ako člen predstavenstva a zároveň
som jedným z jeho zakladajúcich členov.
Aktívne angažovať som sa rozhodol preto,
aby som svoje predchádzajúce skúsenosti
použil na tvorenie a budovanie aktív pre
členov, ktorí zdieľajú rovnaké morálne hodnoty a princípy družstevníctva.

Ktoré produkty ste ako člen
podporovali, vyžívali?

Ako družstevník som, samozrejme,
hlavne využíval našu elektronickú peňaženku, (predtým platobná karta), na
tvorbu obratov. Ale neskôr, úmerne k rozvoju družstva, prišli nové možnosti.
Kúpil som si dovolenkový Program Vacation, robil som nákupy v Družstevnej
tržnici, aktívne som sa zaoberal propa-

ľahšie realizovať. Konkrétnejší plán,
ktorý by sa mal v tomto čase realizovať, je posilniť základy našich kľúčových projektov, (refundácia, PV)
o nové aktíva. Necelý rok od otvorenia nového družstva sa to už začína
diať! Po druhé, musíme ukončiť proces transféru aktív zo starého družstva.
Koniec koncov, práve 2 desaťročia sme
investovali svoj čas, energiu a nemalé prostriedky na ich vytvorenie. Po tretie, v tomto
období sa majú spustiť prvé autorské projekty súvisiace so zelenou energiou.

Aká je dlhodobá vízia?

Dlhodobá vízia sa nemení – vytvoriť stabilné spoločenstvo družstevníkov, ktoré vybu-

kýchto sesterských družstiev, ktoré by zmenili život viac ľuďom? Mnoho ľudí na svete
intuitívne cíti, že „najdôležitejšie veci na
svete nie sú veci.“ A my ukazujeme, ako sa
to dá zrealizovať v praxi.

Kde by ste chceli vidieť seba v
rámci družstva napríklad
o desať rokov?

To je jednoduché, o 10 rokov vidím seba ako
poberám refundáciu. Vtedy už nebudem
aktívnym členom družstva, tak ako teraz.
A to vďaka tomu, že sa mi podarí zanechať
v družstve niekoľko osôb, ktoré budú moje
doterajšie úlohy plniť ešte lepšie.
Redakcia DN
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Čo je nové v Tradičnom družstve
Elektronická
členská schôdza
Tradičné družstvo je pre jeho členov symbolom udržateľnosti, ale zároveň aj pozitívnej
zmeny. Kde niečo končí, niečo nové začína. Žijeme v digitálnej dobe a tá si vyžaduje
aj nový prístup pri rozhodovaní. Aj preto
máme v stanovách TD zavedený inštitút
elektronickej členskej schôdze, ktorý umožňuje elektronické hlasovanie členov. Takéto
elektronické hlasovanie je v dnešnej dobe,
ktorá je poznačená rôznymi obmedzeniami
hlavne v súvislosti s koronavírusom, jediným spoľahlivým riešením ako zabezpečiť
vyššiu účasť členov a mať tak istotu, že riadenie družstva je prejavom vôle väčšiny členov. Život v družstve sa nikdy nezastaví a my
potrebujeme kontinuálne prijímať rozhodnutia, ktoré nám urýchlia dokončenia našich
plánov. Preto aj v najbližších mesiacoch budeme svedkami minimálne dvoch elektronických členských schôdzí. Každý jeden člen
bude môcť z pohodlia svojho domova vyjadriť svoj názor a podporiť dianie v družstve.
Redakcia DN

Lagardová počíta
s tým, že ekonomika
eurozóny dosiahne rast
Odhady Európskej centrálnej banky (ECB)
počítajúce s tohtoročným zotavením ekonomiky eurozóny takmer o 4 % platia aj
naďalej, napriek tomu, že ekonomickú
aktivitu v mnohých krajinách menového
bloku ovplyvnili nové obmedzenia prijaté na zmiernenie dôsledkov druhej vlny
pandémie. Podmienkou však je, aby sa
tieto reštrikcie najneskôr koncom marca
ukončili. Uviedla to v stredu šéfka ECB
Christine Lagardová.
ECB v decembri zverejnila prognózu,
podľa ktorej by ekonomika eurozóny mala
tento rok vzrásť o 3,9 %. Súčasťou prognózy
je však postupné odoznievanie pandémie
a ukončovanie krízy.
Šéfka ECB na tejto prognóze zatiaľ trvá.
Ako povedala v rozhovore pre agentúru Reuters, myslí si, že ostatné prognózy zverejnené
v decembri sú stále reálne. "Naše predpovede počítajú s tým, že lockdown bude trvať
do konca 1. štvrťroka," dodala Lagardová.
Ak však budú reštriktívne opatrenia pretrvávať aj v 2. kvartáli, to by už vyvolalo obavy.

január 2021
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Cena zlata vlani stúpla,
experti počítajú s pokračovaním jej rastu
Výrazne si v uplynulom roku polepšili aj ďalšie
drahé kovy. Spotová cena striebra vyskočila
o 48 %, cena paládia o 26 % a platiny o 11 %.
Cena zlata zaznamenala v roku 2020 najprudší ročný nárast za desaťročie. Zlato sa
posilňuje už dva roky, v roku 2019 približne
o 20 % a v roku 2020 až o štvrtinu. Vlani ho
podporili extrémne nízke úrokové sadzby
a bezprecedentné monetárne stimuly v boji
s následkami pandémie nového koronavírusu. Väčšina expertov očakáva, že rast ceny
zlata bude pokračovať aj v roku 2021, a niektorí analytici počítajú s novými rekordmi.
Spotová cena zlata vo štvrtok (31. 12.)
stúpla o 0,2 % a uzavrela na 1898,36 USD

Procesy okolo
eurofondov by
sa mali zjednodušiť
Procesy okolo čerpania peňazí z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
by sa mali zjednodušiť, zníži sa aj administratívna záťaž poskytovateľom, prijímateľom,
ale i ostatným subjektom, ktorí sa zúčastňujú
na implementácii poskytovania eurofondov.
Vyplýva to z novely zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorú v stredu odobrila vláda a pošle
ju na prerokovanie parlamentu. Zákon by mohol byť účinný od 1. júna tohto roka.
Opatrenia v novele podľa materiálu ovplyvnia vyhlasovanie výziev a schvaľovací proces
žiadostí, ako aj samotnú realizáciu a financovanie projektov.
Novela zároveň kladie dôraz na transparentnosť. Sprístupniť verejnosti by sa mali napríklad informácie o nedostatkoch zistených
v auditoch. „Zverejňovanie týchto nedostatkov
má potenciál významne prispieť k prevencii
a predchádzaniu vzniku opakovaných nedostatkov, ktoré už boli v minulosti identifikované na iných subjektoch, a tým k zníženiu
negatívnych dosahov na subjekty podieľajúce
sa na implementácii EŠIF, napríklad v podobe
neoprávnených výdavkov,“ píše sa v materiáli.
Orgán auditu by mal dvakrát ročne zverejňovať
také nedostatky, ktoré majú významný finančný vplyv, a navrhnúť k nim aj odporúčania.
Rozširovať by sa mal aj zoznam informácií,
ktoré je poskytovateľ povinný zverejniť. Po novom do zoznamu pribudne názov spoločnosti,
ktorá sa podieľala na vypracovaní konkrétneho
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(1547,03 eura) za uncu (31,1 gramu).
V decembri sa zlato posilnilo o 6,8 % a za
celý rok 2020 o 25 %. To bol najprudší nárast
jeho ceny od roku 2010.
Analytici Commerzbank prognózujú, že
cena zlata by sa do konca roka 2021 mohla
dostať až na 2100 USD za uncu. To by znamenalo prelomenie rekordu z leta 2020, keď
cena dosiahla 2075 USD za uncu.
Experti vo všeobecnosti predpovedajú, že
zlato bude pokračovať v raste. Väčšina analytikov, ktorých oslovila agentúra Bloomberg,
počíta s tým, že na konci roka 2021 bude vyššia než na jeho začiatku. Vo väčšine však očakávajú len mierny nárast, niekde na úroveň
okolo 1900 USD za uncu.
Cenu zlata budú naďalej podporovať extrémne uvoľnené menové politiky hlavných
centrálnych bánk. Aj keby sa koronakrízu
podarilo dostať v priebehu roka 2021 pod

kontrolu vďaka účinným vakcínam, menové
politiky centrálnych bánk zostanú ešte dlho
mimoriadne uvoľnené a dlhy priemyselných
štátov vysoké. "Aj napriek očkovaniu neočakávame zmenu ultra expanzívnej menovej
a fiškálnej politiky," uviedol komoditný expert Commerzbank Carsten Fritsch.
Investori musia navyše počítať s tým,
že centrálne banky budú pokračovať v politike nulových úrokových sadzieb ešte dlhé
roky. Preto by zlato, ktoré neprináša úroky,
malo zostať relatívne lukratívnou investičnou alternatívou. Predovšetkým, keďže
mnoho ekonómov počíta v roku 2021 s návratom inflácie. A zlato je považované za
zábezpeku proti inflácii.
Navyše podľa expertov by aj centrálne
banky mohli zvýšiť nákupy zlata. Ich záujem
sa vlani po dvoch rokoch extrémne vysokých
nákupov výrazne ochladil.

projektu. Zverejnené budú musieť byť aj informácie o právnických či fyzických osobách, ktoré sa podieľali na vypracovaní žiadosti.
Novela by mala priniesť aj väčšiu flexibilitu
vo vykazovaní výdavkov, a to tým, že sa umožní uviesť podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov a spôsob výkonu
kontroly aj v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v rozhodnutí
o schválení takéhoto príspevku v prípade, ak
poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba.
Ďalším navrhovaným zjednodušením je aj
možnosť zmeniť prebiehajúcu, ale aj uzavretú
výzvu, a to až do vydania prvého rozhodnutia.
„Pri tzv. otvorenej výzve sa možnosť zmeny výzvy vzťahuje na aktuálne posudzované hodnotiace kolo,“ spresňuje rezort.
Z legislatívy o eurofondoch sa podľa návrhu
má vypustiť aj ustanovenie o overovaní splnenia podmienok poskytnutia peňazí. „Z technických dôvodov nie je možné overiť splnenie
určitej podmienky poskytnutia príspevku
k určitému, vopred stanovenému dňu,“ odôvodňuje rezort v materiáli s tým, že vyškrtnutím ustanovenia sa zníži aj administratívna
záťaž a zrýchlia sa procesy.
Novela má priniesť aj to, že nedostatok
alebo pochybnosť poskytovateľa o pravdivosti
či úplnosti žiadosti zo strany žiadateľa, ktoré
žiadateľ ešte neodstránil, nebude automaticky
viesť k zastaveniu konania.
Čo sa týka národných projektov, zavedie sa
možnosť, aby jedno vyzvanie bolo základom
na podanie viacerých takýchto projektov toho
istého žiadateľa alebo rôznych žiadateľov.
Zároveň pre situáciu okolo pandémie nového koronavírusu by sa mala zaviesť možnosť
poskytovať finančné prostriedky z príspevku
až na úroveň užívateľa aj bez zmluvy, na základe iného právneho vzťahu medzi prijímateľom
a poskytovateľom.

Ako sa vyjadrila vicepremiérka a ministerka
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), cieľom
novely je zjednodušiť procesy, a to hlavne
v oblasti verejného obstarávania a hodnotenia
projektov, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť
transparentnosť. „Jednou zo zásadných zmien,
s ktorými prichádzame, je povinnosť zverejňovať fyzické aj právnické osoby, ktoré sa podieľali na tvorbe projektov. V doterajšej praxi
sme totiž boli svedkami káuz, že firmy, ktoré
pomáhali ministerstvám nastavovať podmienky výziev, využívali takto nadobudnuté informácie a neoprávnene poskytovali svoje služby
aj pri príprave projektov pre žiadateľov, ktorí sa
do daných výziev chceli prihlásiť,“ vysvetlila
Remišová.
Zjednodušenia, ktoré novela prinesie, podľa
nej znamenajú menej byrokracie, čo zase znamená menej korupcie. „Eurofondy musia slúžiť
v prvom rade ľuďom na zlepšenie kvality života, podporu pracovných miest, na obnovu škôl,
nemocnice, zdravšie životné prostredie. Obnova Slovenska po kríze je veľmi dôležitá a robím
všetko preto, aby nám k tomu pomohli aj dobre
spravované eurofondy,“ uzavrela ministerka.
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Analytici neočakávajú
problémy so splácaním
odložených splátok
Viac ako 140.000 ľudí využilo na Slovensku
odklad splátok, ktorý umožnil ešte vlani na
jar špeciálny zákon v čase pandémie nového
koronavírusu. Bol však časovo obmedzený
a v najbližších týždňoch ich tak čaká opätovný nábeh splácania. Analytici však aj napriek pandémii neočakávajú nárast klientov
s problémom začať splácať.
Tri štvrtiny klientov, ktorí využili odklad splátok, si vybrali maximálny, 9–mesačný odklad. Väčšine ľudí končia odklady splátok v priebehu januára a februára,
pripomína Slovenská sporiteľňa.
Analytický komentár úseku meny, štatis-

Viacerí europoslanci žiadajú z Fondu obnovy investície do cyklodopravy
Skupina slovenských europoslancov sa listom obrátila na ministra financií Eduarda
Hegera (OĽANO). Žiadajú, aby z peňazí
z Fondu obnovy vyčlenil prostriedky na
rozvoj cyklodopravy a jej prepojenie so železnicami. Informoval o tom europoslanec
Ivan Štefanec, ktorý výzvu inicioval. Podporili ju Vladimír Bilčík, Martin Hojsík, Michal Wiezik, Peter Pollák, Miriam Lexmann
a Michal Šimečka.
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tiky a výskumu Národnej banky Slovenska
(NBS) ukazuje, že príjmy zadlžených domácností sa už v uplynulom období nezhoršovali
a väčšina ich má na predkrízovej úrovni.
Podľa analytikov centrálnej banky netvorí
podiel domácností, ktoré nebudú schopné po
skončené odkladov riadne splácať, ani jedno percento. Domácnosti pri očakávaných
ťažkostiach preferujú skôr dohodu so svojou
bankou než odklad splátok.
V sporiteľni majú skúsenosti s klientmi,
ktorí si vybrali kratšiu dobu odkladu. Tie ukazujú, že aj keď sa im odklad skončil už v minulom roku, drvivá väčšina z nich po uplynutí
odkladu svoje dlhy riadne spláca.
„Firmy sa postupne prispôsobujú novým
podmienkam a hospodárstvo sa rozbieha, aj
keď v prvých mesiacoch nového roka môžu
byť dopady koronavírusu ešte pomerne výrazné, najmä v oblasti služieb. Očakávame

však, že v tomto roku ekonomika porastie
tempom 6 % s viditeľným oživením najmä od
neskoršej jari. Priemerná miera nezamestnanosti by mohla dosiahnuť 7,1 %, s následným
postupným poklesom, viditeľným hlavne od
roku 2022. Pri obnove ekonomického rastu nám najviac môže pomôcť pripravovaný
Plán obnovy, efektívna a účinná vakcinácia
či adresná pomoc vlády,“ zhodnotil situáciu
v slovenskej ekonomike analytik Slovenskej
sporiteľne Matej Horňák.

Europoslanci v liste uvádzajú, že ide
najmä o budovanie infraštruktúry, ktorá by
uľahčila prepravu cyklistov vlakmi. Za dôležitý považujú bezpečný prístup k staniciam
a nástupištiam, ale aj úložiská, zariadenia na
drobné opravy a prerobenie interiérov vlakových súprav na prepravu bicyklov. "Práve
tieto ciele sú kompatibilné s cieľom Zelené
Slovensko a veríme, že v časti Modernizácia železníc by malo byť aspoň 15 % celkovej
sumy vyčlenených na rozvoj cyklistickej infraštruktúry," konštatujú ďalej v liste.
Podľa Štefanca je cyklodoprava kombinovaná so železnicou dobrou alternatívou na prepravu do práce či školy.
"Význam cyklistiky stále rastie a vo vy-

spelých krajinách je vládami všemožne
podporovaná. Slovensko s jeho hustou
sieťou železníc je ideálne na rozvoj takejto kombinovanej prepravy. Pomôže to
životnému prostrediu aj zdraviu. Verím,
že pán minister našu výzvu prijme a bude
podľa nej aj konať," zdôraznil.

vinkou, teraz je potrebné, aby ich nasledoval
aj zvyšok Európy a Európskej únie (EÚ).
Nová lotyšská legislatíva z decembra poskytuje zamestnancom startupov výhody
v podobe skrátenia času, počas ktorému
musia držať opcie na akcie, kým ich môžu
premeniť na hotovosť.
Menšie firmy majú tendenciu umožniť
zamestnancom získať časť podielu v spoločnosti prostredníctvom opcií na akcie,
pretože nedokážu vždy konkurovať veľkým
podnikom, ktoré ponúkajú vysoké platy,

aby prilákali zamestnancov.
Keďže investície do európskych startupov podľa predbežných údajov dosiahli
v roku 2020 rekordných 41 miliárd USD
(33,71 miliardy eur) očakáva sa, že Európska komisia v marci zverejní svoj Startup
Nation Standard, ktorý sa bude zaoberať aj
opciami na akcie.
Index Ventures, ktorý podporoval v začiatkoch aj spoločnosti, ako sú Facebook,
Skype a Robinhood, investuje od roku 1996
aj do európskych technologických firiem.

Pobaltské krajiny
sú v rámci Európy
najpriateľskejšie
k startupom
Pobaltské krajiny sú v rámci Európy „najpriateľskejšie“ k začínajúcim novátorským
firmám, tzv. startupom. Ich nová politika
v prípade akciových opcií uľahčuje startupom prilákať a udržať si zamestnancov.
Uviedla to globálna investičná spoločnosť
Index Ventures.
Lotyšsko, Estónsko a Litva sa umiestnili
na prvých priečkach rebríčka, v rámci ktorého Index Ventures hodnotil podmienky
pre startupy v 22 krajinách vrátane USA,
Británie, Izraela, Francúzska a Nemecka.
Podľa Martina Mignota, partnera spoločnosti Index Ventures, aj keď je táto zmena
politiky pre startupy v Pobaltí vítanou no-
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Evidencia a správa
členských vkladov

Bezpečné
budovanie aktív
5 bodov, na ktoré by ste nemali zabudnúť pri používaní TDpay

*Nová stránka
na prihlásenie
cp.td-coop.eu

Obratmi
na TDpay si
tvoríte svoju
refundáciu

*Nové
zberné účty
Nájdete ich v PRIJAŤ PENIAZE

Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk
helpdesk@td-coop.eu

Ako si vygenerovať
Heslo?

Vytvorte si šablónu
„Vlastná karta“

Kliknite na „Zabudli ste heslo?“

Vytvoríte ju v Profil/Vlastné karty

Preto vykonávajte obraty každý mesiac, robia tak aj Vaši kolegovia družstevníci, ktorým
záleží na dobudovaní našich spoločných aktív. Len vzájomnou pomocou a spoluprácou
dosiahneme to, čo je našim cieľom a tým sú pasívne príjmy.
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„Tento svet je ako kniha
a tí čo necestujú, prečítali
len jednu stranu”
sv. Augustín

