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Deväťdesiate štvrté
vydanie

Editorial
Vážení členovia,
Jeseň je ako vždy plná nostalgie, v myšlienkach sme stále na obľúbených letných
oddychových aktivitách s rodinou, alebo na
potulkách krajinou sami. A tak nejak nám to
všetko chýba, ako keby to končilo.
Nenechajte sa oklamať emóciami. S Tradičným družstvom možnosť užívať krásy
našej krajiny, nové mestá v cudzine, ale aj
skutočne panenské miesta planéty nekončí.
Vďaka programu PV vieme využívať výhod-

Československé vydanie
október 2021

né a navzájom zdieľané výhody z poznávania
krásnych miest celoročne.
V tomto čísle novín Vám zase pripomenieme, čo všetko nám vďaka členstvu
v rámci programu cestovania prináleží.
S nástupom energetickej krízy si
taktiež pripomíname nakoľko významná
je naša orientácia na udržateľné a zdravé
energie budúcnosti, ku ktorým sa búrlivo
a v politicky dynamických dejoch približuje celý svet. A aj v týchto novinách sa
zase dočítate aj o vzornom využití možností, ktoré prináša forma družstevného

podnikania. Nie je len doménou vzdialených destinácií.
Modelom družstevného podnikania sa
inšpirovala česká partia ajťákov okolo projektu Avast, iste ho poznáte, možno priamo
z počítača, na ktorom práve teraz ste.
Aj vďaka netradičnému modelu podnikania
vytvorila technologické impérium, ktoré
dnes patrí k svetovým lídrom svojho oboru.
Otvorte toto číslo Družstevných novín
a poznajte komunitu, ktorá tento príbeh
vytvára a ste jej súčasťou. Ďakujeme.
Redakcia DN

Globálne investície do zelenej energetiky
rastú, ale mali by rásť rýchlejšie

Poznáte všetky výhody dovolenkovania
cez družstevný program PV?

Medzinárodná agentúra pre energetiku varovala, že pokroky smerom
k čistej energii sú stále veľmi pomalé. Podporuje preto politiku niektorých
svetových lídrov a Európskej komisie neustupovať v zelenej stratégii…
/ viac na strane 2

Dovolenkujete po celom svete, šetríte tisíce eur počas svojho
života a zároveň si vytvárate istotu na dôchodok.
/ viac na strane 4
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Globálne investície do zelenej energetiky
rastú, ale mali by rásť rýchlejšie

Medzinárodná agentúra pre energetiku varovala, že pokroky smerom k čistej energii
sú stále veľmi pomalé na to, aby globálne
emisie trvalo klesali smerom k nule. Podporuje preto politiku niektorých svetových
lídrov a Európskej komisie neustupovať
v zelenej stratégii a naopak ju stupňovať.
Investície do obnoviteľných zdrojov
energie sa musia do konca tohto desaťročia
strojnásobiť, ak chce svet efektívne bojovať
s klimatickou zmenou a udržať volatilné
energetické trhy pod kontrolou.
"Svet neinvestuje dostatočne na to, aby
sa splnili budúce energetické potreby,"
uviedla IEA vo svojej správe World Energy
Outlook 2021. Výdavky na prechod k zelenej
energii sa podľa IEA síce postupne zvyšujú,
ale "zostávajú výrazne pod úrovňou potrebnou na uspokojenie rastúceho dopytu po
energetických službách udržateľným spôsobom". Agentúra tvrdí, že najdôležitejšie sú

"jasné signály a vedenie od tvorcov politík".
Ceny elektriny sa v uplynulých týždňoch dostali na rekordné úrovne, keď sa
ceny ropy a plynu dostali na viacročné maximá a nedostatok energií zasiahol Áziu,
Európu aj USA. Dôvodom je prudký nárast
dopytu podporený zotavovaním ekonomík
z koronakrízy. Zároveň sa oživuje dopyt po
fosílnych palivách.
IEA varovala, že na obnoviteľné zdroje, ako je solárna, veterná alebo vodná
energia, by mal pripadať podstatne väčší
podiel v rámci oživovania investícií do
energetiky po pandémii. Podľa agentúry
rýchlejší prechod k zelenšej energii lepšie
ochráni spotrebiteľov v budúcnosti, keďže
prudké zvýšenie cien komodít sa v takom
prípade v budúcnosti menej prejaví na účtoch domácností.
Na fosílne palivá, ako sú uhlie, zemný plyn
a ropa, pripadalo takmer 80 percent globálnej

spotreby energie v roku 2020 a na obnoviteľné zdroje len 12 percent. Na to, aby sa dodržali ciele Parížskej dohody z roku 2015 udržať globálne oteplenie na úrovni 1,5 stupňa
Celzia, by podľa IEA musel klesnúť podiel
fosílnych palív na globálnom energetickom
mixe do polovice storočia pod štvrtinu.
Ak svet bude pokračovať v aktuálnej trajektórii, teplota sa do roku 2100 v priemere
zvýši o 2,6 stupňa Celzia, pričom OSN tvrdí, že môže stúpnuť až o 4,4 stupňa Celzia.
IEA vo všetkých scenároch očakáva,
že dopyt po rope dosiahne vrchol v polovici
budúceho desaťročia, a potom by mal začať
mierne klesať.
Plány na niekoľkonásobný rast investícií do zelenej energetiky podporuje aj Tradičné družstvo. Práve rozvoj elektromobility, či výroby elektriny z OZE sú významnou
súčasťou investičnej stratégie družstva.
Redakcia DN
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Družstevné korene gigantu Avast

Zrejme každý, kto pracuje s počítačmi,
pozná antivírusovú a softwarovú firmu
Avast. Už menej ľudí však vie, že gigant
Avast, patriaci k svetovej špičke firiem, dodávajúcich bezpečnostné programy pre počítače a mobilné zariadenia, vznikol v roku
1989 ako družstvo v bývalej Československej socialistickej republike. Pri jeho zrode
boli dvaja českí výskumníci Eduard Kučera
a Pavel Baudiš. Dnes je tento gigant podľa
objemu tržieb druhou najväčšou antivírusovou firmou na svete. Hneď za spoločnosťou NortonLifeLock (predtým Symantec),
s ktorou sa v súčasnosti spája. Jej začiatky
však neboli jednoduché. Ako sa to všetko
vlastne začalo?
Na počiatku bol počítačový vírus Vienna, jeden z prvých v strednej Európe, ktorý
v roku 1987 popísali Slováci Miroslav Trnka a Peter Paško. Práve oni ešte v tom istom
roku 1987 vytvorili aj prvú verziu svojho
antivírusového programu NOD a neskôr
založili úspešnú slovenskú antivírusovú
firmu ESET.
V roku 1988 sa s vírusom Vienna stretol Pavel Baudiš, ktorého po absolvovaní
štúdia informačných technológií na pražskej Vysokej škole chemicko-technologickej zamestnal Výzkumný ústav matematických strojů ako špecialistu na grafiku.
Baudiš vytvoril v roku 1988 svoj prvý bezpečnostný software a vďaka tomu je dnes
jeden z najbohatších Čechov.
Podnikať začal na sklonku totalitného
režimu v roku 1989, keď spolu so svojím

kolegom Kučerom založili družstvo Alwil.
V roku 1991 sa pôvodné družstvo pretransformovalo na spoločnosť Alwil Software,
ktorej antivírusový program avast! sa predával predovšetkým štátnym podnikom.
V roku 2006 zažil podnik ďalšiu premenu: zrodila sa akciová spoločnosť AVAST
Software a.s. podľa názvu najúspešnejšieho produktu spoločnosti. A napokon
v roku 2010 sa firma premenovala na Avast
Software s.r.o.
V roku 2020 mala spoločnosť tržby
vo výške 892,9 milióna dolárov (zhruba 19,4
miliardy českých korún). Dosiahla hrubý
prevádzkový zisk EBITDA 495,5 milióna
dolárov (asi 10,75 miliardy českých korún). Upravený čistý zisk dosiahol hodnotu
360,2 milióna dolárov (asi 7,8 miliardy českých korún).
Vo firme pracuje vyše 1700 zamestnancov a jej produkty využíva viac ako 435
miliónov užívateľov po celom svete, z veľkej časti bezplatne. Avast zastaví mesačne
v celosvetovom meradle asi 1,5 miliardy
pokusov o útok. Spoločnosť je tiež známa
svojou filantropiou a charitatívnou činnosťou a sú na ňu napojené rôzne nadácie.
Pritom na prelome 2. a 3. tisícročia
firma takmer skrachovala a v dôsledku toho
zmenila obchodnú stratégiu. Svoj základný,
plne funkčný bezpečnostný software, začala ponúkať užívateľom bezplatne a spoplatňovala len dodatočné nástroje a aplikácie.
Vďaka tomu začala firma znovu prosperovať a pohltila viacero menších spoločností,

medzi inými českého konkurenta, spoločnosť AVG, ktorú v roku 2016 prevzala za
1,3 miliardy dolárov (takmer 32 miliárd
českých korún).
Stratégia firmy sa v poslednom období
rozšírila a popri ochrannom software pre
osobné počítače sa čoraz viac orientuje na
platené produkty pre zákazníkov z radov
malých a stredných firiem, napríklad na
správu firemných mobilných účtov, na čistenie diskov alebo správu hesiel.
V auguste 2021 došlo k prevratnej udalosti v dejinách spoločnosti. Verejnosť sa
dozvedela o pripravovanej fúzii Avastu
a americkej softwarovej spoločnosti NortonLifeLock, najväčšej na svete. Novovzniknutá spoločnosť má mať sídla v Prahe
a v Tempe na území americkej Arizony.
Bývalé družstvo sa tak stalo pojmom,
uznávaným na celom svete. Nie je to napokon ojedinelý prípad vo svete. Vývoju
a aplikácii antivírusových programov sa
venuje napríklad aj najväčší družstevný
kolos na svete, baskická korporácia MCC.
Je to inšpirácia a motivácia aj pre členov
nášho družstva. Rozsah možných činností družstva je prakticky neobmedzený
a iniciatíve sa medze nekladú. Rast nášho
družstva si však vyžaduje zodpovednosť,
disciplínu, elán, predovšetkým však pocit
spolupatričnosti a solidarity. Len od nás
závisí budúcnosť družstva
Karol Dučák
člen družstva
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Poznáte všetky výhody dovolenkovania
cez družstevný program PV?
Dovolenkujete po celom svete, šetríte tisíce eur
počas svojho života a zároveň si vytvárate
istotu na dôchodok.

Dovolenkový program PV, má tieto výhody:
1. Člen družstva šetrí tisícky eur na ubytovaní na
dovolenkách počas svojho života. Dovolenkuje bez
nákladu na ubytovanie, len za zámenný poplatok.

3. Je to praktické riešenie, pretože členovia
nemusia vlastniť celú nehnuteľnosť (dovolenkový
apartmán), ale môžu byť spoluvlastníkom len
časti nehnuteľnosti (prostredníctvom družstva)
a tak majú právo využiť dovolenku v spoluvlastnenej
nehnuteľnosti, podľa voľnej dostupnej kapacity...

2. Vďaka zámennému programu vedia členovia
takto precestovať celý svet, objavovať, vzdelávať
sa. Môžu vycestovať až do 2700 destinácií (podľa
aktuálnej dostupnosti) počas celého roku a nikde
už neplatia za ubytovanie.

4. Alebo ak sa im zunuje cestovať na rovnaké
miesto, potom ich dovolenkový týždeň vymeníme
s apartmánom v inej destinácii. Členovia si môžu
zakúpiť viac PV a budú mať nárok na viac
týždňov dovoleniek v roku…

6. Vďaka kúpe PV si člen buduje svoj podiel na
zisku družstva, teda pasívny príjem.
5. Členovia nadobúdajú vlastnícky podiel
v majetku Tradičného družstva, ktoré si
postupne vďaka tomuto produktu bude
rozširovať počet dovolenkových nehnuteľností.

7. PV sa dá zakúpiť aj na splátky, už od 50 eur/
mesačne s výhodnými bonusovými týždňami,
počas celej doby splácania.

október 2021
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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.

Nové*

Facebook
Program Vacation - oficiálna stránka

Tik Tok
tradicne_druzstvo

PREZENTÁCIA

Program
Vacation

Dovolenkový program Tradičného Družstva

Instagram
tradicne druzstvo

Twitter
Tradičné družstvo

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

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

YouTube
Družstevné Vzdelanie
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Poďakovanie za spoluprácu
s holdingovou spoločnosťou adv j.s.a
V septembri skončila možnosť prepoistenia do
Zdravotnej poisťovne Union. Uzavreli sme tak
jednu z etáp spolupráce so spoločnosťou adv
j.s.a, prostredníctvom ktorej sa naši členovia
prepoisťovali do ZP Union. Napriek extrémne
krátkej dobe, ktorá bola k dispozícii (iba pár
týždňov) sa nám podarilo prepoistiť 44 našich
členov. Pevne veríme, že naši členovia budú v
novej poisťovni spokojní, možno práve ich referencie budú impulzom pre ďalších členov,
aby sa aj oni prepoistili už budúci rok.
Spolupráca s adv však nekončí, ale začína.
Tradičné družstvo ponúka pre spoločnosť

adv dovolenkový program PV a možnosť
jeho sprostredkovania. Blíži sa koniec roka
a našim členom sa zase ponúka pomoc pri
podnikaní. Jednak pri začatí nového podnikania, ale ponúka sa aj pomoc počas podnikania s cieľom ušetriť náklady legálnym
využitím podnikateľských optimalizácií ako
odvodovej, daňovej, majetkovej či DPH optimalizácie. Taktiež môžu naši členovia využiť špičkové služby v rámci jednoduchého
a podvojného účtovníctva, právneho zázemia
pri daňových kontrolách, legálneho zníženia
nákladov prostredníctvom optimalizácii pod

dohľadom právnikov, pričom sa kladie dôraz
na digitalizáciu, elektronickú komunikáciu
a vzdelávanie klienta a jeho zamestnancov.
Súčasťou tejto oblasti je aj spracovanie miezd
a vedenie mzdovej agendy. Všetky nadštandardné služby ponúka adv navyše s právnou
ochranou.
Bližšie informácie o službách spoločnosti adv pre našich členov nájdete na webovej
stránke družstva v sekcii Ponuka – Produkty
a služby.
Redakcia DN
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Zaevidujte Vašu
zmluvu do našej správy

V našom družstve nám záleží na tom, aby
naši členovia neplatili zbytočne viac než
musia na poistení svojho automobilu. Počas
roka má však málokto čas sledovať poistenia

v rôznych poisťovniach a tak sa ľahko môže
stať, že člen nepostrehne, že platí zbytočne
veľa. Preto našim členom ponúkame kompletný servis a správu ich zmluvy. Stačí, že

nám člen zašle technický preukaz a my mu
budeme sledovať najvýhodnejšie ponuky
PZP, ale aj havarijného poistenia.
Redakcia DN

Chcete dovolenkovať celý život za svoju reklamu?
90
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Československé vydanie
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...myšlienka družstvevníctva
medzi našimi členmi pretrvala
aj v neľahkých časoch a spoločne sa nadychujeme k budúcej
renesancii...
Symbolicky v čase, kedy si pripomíname
Medzinárodný deň družstevníctva, prichádza
so sympatickými krokmi, ktoré podporujú
myšlienky spolupráce aj členská základňa
Tradičného družstva.
Okrem zotrvávania na trajektórii investícií v mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúcom sa sektore elektromobility a zelenej
energetiky sme sa spoločne pustili do rozvoja samotného podnikateľského podhubia
medzi našimi členmi.
Chceme, aby družstvo tvorili úspešní
ľudia, ktorí sa v komunite dokážu postarať
jeden o druhého. Aj preto nám dáva zmysel
nová spolupráca s poradenskou spoločnosťou adv j.s.a. Spoločne podporíme každý dobrý podnikateľský zámer členov družstva, ale
taktiež privedieme nové investičné možnosti
z externého prostredia.
Novinkou je aj plne rozbehnutý proces
rekonštrukcie Hotela Raj, do ktorého sme sa
pustili svojpomocne sami. Naši skvelí členovia pristúpili k dobrovoľnej pomoci pri sa-

Deväťdesiate prvé
vydanie

Československé vydanie
júl 2021
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motných prácach, čo povedie k rýchlejšiemu
zveľadeniu majetku, z ktorého budú mať sami
prospech.
Aj to je dokladom toho, že myšlienka družstvevníctva medzi našimi členmi pretrvala aj
v neľahkých časoch a spoločne sa nadychu-

Editorial

jeme k budúcej renesancii myšlienky, ktorou
v Tradičnom družstve žijeme – k myšlienky
Kolegovia, partneri, vážení členovia,
tvorby pasívnych príjmov.
Leto je už v plnom prúde a na rozdiel od
Ďakujeme!
obdobia predtým, sa otvárajú aj možnosRedakcia DN
ti znovu cestovať. Vytúžená rekreačná
aktivita, ktorá nám všetkým chýbala je
prirodzene v stredobode pozornosti aj
nášho Tradičného družstva.
To ponúka svojim členom výrazné zľavnené možnosti nákupov dovoleniek aj naďalej,
najnovšie však prináša taktiež zľavové vouchre, ktoré smú držitelia nielen používať, ale aj

predávať s pridanou maržou, ktorou si zarobia.
Ide o ďalšiu naviazanú aktivitu na
investičnú oblasť družstva v turistickom
ruchu. V ňom je ďalším výrazným míľnikom
rekonštrukcia hotela Raj, ktorý vďaka
šikovným rukám členov družstva dostáva nový šat a blíži sa zdarnému zahájeniu
nových ubytovacích aktivít.
Zelené podiely, ktorými družstvo vyvíja
investičnú aktivitu v oblasti zelenej energetiky zas dostali nový vietor do plachiet
vďaka komunikovanému rozhodnutiu Eu-

Medzinárodný deň družstiev

Členovia pomáhajú pri rekonštrukcii.

Blíži sa Medzinárodný deň družstiev. Slávi sa vždy prvú júlovú
sobotu a tento rok pripadol na 3. júla. Tentokrát sa venuje tomu,
ako družstvá dokážu prebudovať spoločne lepší svet „Rebuild
better together“.
/ viac na strane 3

Opýtali sme sa našich členov, prečo sa rozhodli prísť pomôcť.
Prečítajte si ich odpovede. „Peniaze, ktoré sa ušetriaEurópska
tým, že sami
únia sa chystá prepísať hisvykonáme prácu na stavbe a nemusíme ich platiť stavebnej firme sa
tóriu dopravy. Od roku 2035 chce, aby
použijú na dofinancovanie projektov, ktoré budú prinášať zisky.“
sanapredávali
iba elektromobily
/ viac
strane 6
Európska únia predstavila ambiciózny „zelený záväzok“ smerom
k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Zelená energetika,
na ktorú stavilo aj Tradičné družstvo sa čoskoro stane nevyhnutnou
dominantnou energetického mixu.
/ viac na strane 2

Deväťdesiate prvé
vydanie

rópskej komisie, ktorá chce členské štáty
presvedčiť k prechodu na elektromobilitu
už v horizonte do roku 2035.
V neposlednom rade patrí medzi súčasné
priority družstva taktiež rozvoj digitálnych
aktivít platobných služieb, ktoré rozvíja v spolupráci s novým partnerom: Global Payments.
O tom, ale aj o ďalších aktivitách Tradičného družstva sa dočítate v tomto
Editorial
čísle Družstevných novín.
Vážení členovia,
kolegovia, čitatelia našich
Redakcia
DN
novín,
Aj počas augusta sme v našom družstve
usilovne pracovali na rekonštrukcii exteriéru nášho družstevného Hotela Raj. Poďme sa
spoločne pozrieť na to, ako sme aj vďaka dobrovoľnej pomoci našich kolegov družstevníkov
a ich stovkám hodín brigád, a tiež vďaka solidarite mnohých členov družstva dokázali ukončiť

Československé vydanie
august 2021

túto premenu starého hotela na nový.
S touto rekonštrukciou úzko súvisí aj
štart predaja nášho dovolenkového programu PV a sme pripravení začať rozširovať
rady našich kolegov družstevníkov o nových
členov. Naším krédom sa vďaka tejto premene stáva: “Predovolenkujte sa k pasívnym
príjmom.”
Prinášame Vám tiež inšpirujúce informácie o tom, ako sa vďaka solidarite a vzájomnej spolupráci darí úspešne rozvíjať

najväčšie družstvo na svete Mondragon.
V podobnom duchu rozvíjame spoluprácu aj
my so spoločnosťou adv j.s.a.. O čom presne
je sa dočítate v našom príspevku.
Táto premena sa nám vydarila a my Vám
preto vieme už dnes ponúknuť, aby ste sa sami
prišli presvedčiť a prišli si vychutnať letnú
alebo aj jesennú dovolenku, alebo aj len predlžený víkend a načerpali pozitívnu energiu
z krás Slovenského raja v našom Hoteli Raj.
Redakcia DN

Zľavový Voucher už v ponuke.
Príležitosť pre členov družstva!
Už od polovice júla si členovia družstva môžu vo svojej členskej zóne
Samko vygenerovať Zľavový Voucher v hodnote 500 eur. Družstvo tak
pre nich vytvorilo ďalšiu príležitosť, ako si finančne prilepšiť a zároveň vytvorilo spôsob, ako marketingovo podporiť predaj svojho dovolenkového produktu Program Vacation (PV), z ktorého má na konci
Odberatelia
dňa osoh každý z členov.
obnoviteľné
/ viac
na strane 3

elektriny prispeli na
zdroje 214 miliónov eur

Nový investičný trend Tradičného družstva sa potvrdzuje. Investície do zelenej elektriny masívne podporuje štát a Európska únia.
Vďaka novej nastavenej stratégii energetického mixu vzrastá príspevok,
ktorý spotrebitelia smerujú práve do obnoviteľných zdrojov.
/ viac na strane 2

Spolupráca v našom družstve má veľa podôb.
Obnovuje sa každým novým členom, pretože
každý člen sa podieľa na budovaní družstva.
Aj medzi našimi členmi máme podnikateľov,
ktorí majú vlastné produkty a služby a zapojili
sa do spolupráce s našim družstvom, aby sme
spoločne vytvárali hodnoty. Hodnoty, ktoré
nám všetkým pomôžu vybudovať si pasívny
príjem. Preto sme sa aj v našom družstve rozhodli, že ponúkneme našim členom, podnikateľom, aby sa zviditeľnili v družstve prostredníctvom reklamy.
Čím viac ľudí o Vás vie, tým viac možností
a príležitostí sa Vám naskytne. Naše no-

Premena Hotela Raj je výsledkom
vzájomnej pomoci členov družstva
V Hoteli Raj si budeme navždy pripomínať vzorovú spoluprácu členov
Tradičného družstva. V nie najideálnejších podmienkach, v časoch
pandémie Covid-19, sme sa dokázali zomknúť v duchu tradičných
hodnôt a prispieť vzájomnou pomocou k premene Hotela Raj.
/ viac na strane 4

viny čítajú nie len členovia družstva, ale aj
ich rodinní príslušníci, priatelia. Družstevné noviny podporujú postoj družstevníkov k
lojalite, k vzájomnej pomoci, k vlastníctvu a
družstevným hodnotám. Prichádzajú každý
mesiac do schránok našim konzultantom,
zamestnancom a riadiacim pracovníkom, ale
predovšetkým k našim lojálnym členom, ktorých môže reklama v novinách najviac osloviť.
Ponúkame preto našim členom možnosť inzerovať svoju reklamu v družstevných novinách
po dobu 12 mesiacov v hodnote 5 000 eur s
DPH. O viac informácií o reklame si môžete

požiadať na info@td-coop.eu Za túto reklamu
si každý inzerent môže zakúpiť ako bonus náš
dovolenkový program PV len za 2000 eur. Dovolenkový program PV umožňuje našim členom dovolenkovať doživotne bez nákladu za
ubytovanie po celom svete vo vyše 2700 destináciách a to len za zámenný poplatok.
Ak teda máte čo ponúknuť našim členom a
radi dovolenkujete, neváhajte sa u nás informovať o možnosti Vašej reklamy.
Redakcia DN
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Do ekonomiky
bude v roku
2022 z rozpočtu
smerovať 1,62
miliardy eur
Celkové výdavky rozpočtu verejnej správy smerované do ekonomiky by mali v budúcom roku dosiahnuť 1,62 miliardy eur.
Smerované budú najmä do oblasti podpory
podnikania, energetiky a inovácií, reštrukturalizácie priemyselných odvetví, informatizácie, regionálneho rozvoja či podpory
cestovného ruchu. Vyplýva to z rozpočtu
verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorý
vo štvrtok schválila vláda. Najväčší balík financií, a to 477,2 milióna eur, by mal ísť do
regionálneho rozvoja.
Viac ako 285,4 milióna eur plánuje vláda v oblasti ekonomiky minúť na informatizáciu, takmer rovnaká suma 286,6 milióna
eur je určená na energetiku a necelých 243
miliónov eur je pripravených na podporu
podnikania. Mierne klesli rozpočtované
výdavky pre Agentúru pre núdzové zásoby
ropy a ropných výrobkov na 86,8 milióna
eur z tohoročných 96,6 milióna eur. Na ad-

ministratívu je určených 61,4 milióna eur
a ďalších 59,4 milióna eur vláda plánuje
minúť na reštrukturalizáciu priemyselných odvetví.
Vo výdavkoch za oblasť ekonomiky sú na
rok 2022 zohľadnené aj výdavky zo zdrojov
Európskej únie a spolufinancovania v rámci kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI)
SR v sume 635 miliónov eur, výdavky zo
zdrojov plánu obnovy a odolnosti v rámci kapitoly Ministerstva hospodárstva SR
v celkovej sume 120 miliónov eur, ktoré
sú určené najmä na podporu energetickej
efektívnosti, podporu alternatívnych pohonov a tiež znižovanie administratívneho

bremena, výdavky zo zdrojov plánu obnovy
a odolnosti v rámci kapitoly MIRRI v sume
78,6 milióna eur, ktoré sú určené na budovanie „Digitálneho Slovenska“.
Ďalej rozpočet v oblasti ekonomiky
zohľadnil aj výdavky na novovzniknutú
rozpočtovú organizáciu Slovakia Travel
v sume 22,1 milióna eur, výdavky na podporu cestovného ruchu v súvislosti s ochorením COVID–19 v sume 20 miliónov eur.
Rovnako je zakomponované aj medziročné
zvýšenie výdavkov na investičné projekty
v sume 6,44 miliónov eur a zvýšenie výdavkov
na útlm uhoľného baníctva v sume 5,82 milióna eur v nadväznosti na akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.

Úspešní žiadatelia predchádzajúceho
kola iniciatívy DiscoverEU z roku 2019,
ktorí prešli výberom EK, ich zatiaľ nemohli
uskutočniť kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii. Títo, ako aj noví úspešní
uchádzači budú môcť cestovať po Európe
v období od marca 2022 do februára 2023,
a to najviac 30 dní.
Keďže nemožno predpovedať, ako sa
vyvinie pandémia, všetci získajú mobilný
cestovný lístok s flexibilnou rezerváciou.
Dátum odchodu sa môže meniť až do skutoč-

ného času odchodu a lístky budú platiť jeden
rok. Úspešní uchádzači budú môcť vycestovať sami alebo v skupine maximálne piatich
ľudí v stanovenom veku.
V záujme podpory udržateľného cestovania a Európskej zelenej dohody budú
účastníci iniciatívy DiscoverEU cestovať
prevažne železničnou dopravou. Aby im
nič nebránilo vo voľnom pohybe po celom
kontinente, budú môcť využívať aj autobusy, trajekty a vo výnimočných prípadoch
aj leteckú dopravu.

EÚ rozdá
mladým 60 000
cestovných
lístkov
Európska komisia v pondelok oznámila, že
v rámci nového kola iniciatívy DiscoverEU
rozdá 60 000 Európanom vo veku od 18 do
20 rokov bezplatné cestovné lístky.
Žiadosti môžu mladí Európania podávať
od utorku (12.10) 12.00 h do 26. októbra do
12.00 h. Žiadosti sa musia týkať cestovania
po krajinách Európy počas roka 2022, ktorý
bude Európskym rokom mládeže.
Podporou cestovania, ktorá bude zameraná hlavne na železničnú dopravu, chce EK
povzbudiť mobilitu mládeže, ktorú znížila
súčasná pandémia koronavírusu. Na tieto
snahy má nadviazať aj študentský výmenný
program Erasmus+ a ďalšie iniciatívy spojené s Európskym rokom mládeže.
Nové kolo prihlášok je otvorené osobám
narodeným od 1. júla 2001 do 31. decembra
2003. Výnimočne sa môžu prihlásiť aj osoby
vo veku 19 a 20 rokov, keďže kolá, do ktorých
sa pôvodne mohli prihlásiť, boli pre pandémiu odložené.

október 2021

Energetická
kríza prudko
zvýšila dovoz
uhlia do Číny
Pokračujúca energetická kríza v Číne prinútila Peking výrazne zvýšiť dovoz uhlia.
Vláda zároveň nariadila domácim firmám
zvýšiť ťažbu, situáciu však skomplikovali záplavy v jednej z kľúčových provincií
a analytici upozorňujú, že s výpadkami
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dodávok elektrickej energie bude potrebné
počítať aj v ďalšom roku.
Podľa Pekingu dovoz uhlia dosiahol v septembri 32,88 milióna ton. To predstavuje
medziročný rast o 76 percent a najvyšší objem dovozu od začiatku roka. Zároveň je to
piaty najvyšší dovoz uhlia v histórii záznamov, ukázali výpočty agentúry Reuters.
Čínske úrady medzitým nariadili banským spoločnostiam v autonómnej oblasti
Vnútorné Mongolsko a provincii Šan-si na
severe krajiny, aby zvýšili ťažbu. Nariadenie
sa týka zhruba 200 uhoľných baní, situáciu
v Šan-si však skomplikovali mohutné dažde,
ktoré v provincii zaplavili približne 60 baní.

Registrácie
nových osobných
áut v septembri
medziročne
poklesli
Registrácie nových osobných automobilov
v septembri tohto roka predstavovali celkový
počet 5797 vozidiel. Medziročne tak registrácie nových osobných vozidiel poklesli o 8,71 %.
Vyplýva to z údajov Zväzu automobilového
priemyslu (ZAP) SR.
Registrácia vozidiel kategórie M1 (vozidlá
na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča), sa podľa
zväzu za prvé tri štvrťroky vyvíja nepriaznivo.
Oproti priemernému počtu registrácií nových
vozidiel za posledných päť rokov (roky, ktoré
neboli ovplyvnené pandémiou) je registrácia v
kategórii M1 v roku 2021 nižšia o 15 %.

Index
ekonomického
sentimentu je na
najnižšej úrovni
Index ekonomického sentimentu poklesol
na najnižšiu úroveň od mája 2020. Index
podľa prieskumu spoločnosti CFA Society
Slovakia pokračuje v septembri v strmom
poklese, keď z augustovej hodnoty indexu
-3 bodov (b) klesol na -28 b.
Hlavným dôvodom, prečo ekonómovia naďalej očakávajú spomaľovanie
slovenskej ekonomiky, je predpoklad
opakovaného sprísnenia pandemických
opatrení, ktorý za jeden z dôvodov spomalenia označilo až 63 % respondentov.

Veľmi nepriaznivé sú podľa údajov ZAP
registrácie vozidiel na alternatívne palivo,
ktoré využívajú nabíjaciu infraštruktúru.
Elektrických vozidiel a plug-in hybridných
vozidiel bolo od začiatku roku spolu zaregistrovaných 1545. Ich podiel na celkových registráciách kategórie M1 je iba 2,63 %. Týmto
stavom podľa ZAP patrí Slovensko k najhorším krajinám v Európskej únii (EÚ).
Registrácie malých úžitkových automobilov
(kategória N1) dosiahli v septembri tohto roka

počet 699 vozidiel. To oproti rovnakému mesiacu minulého roka predstavuje nárast 28,26 %.
Registrácie v kategórii N2 (nákladné automobily do 12 ton) zaznamenali v septembri úroveň 16 vozidiel, čo oproti vlaňajšku predstavuje
pokles. Registrácie v kategórii N3 (nákladné
automobily nad 12 ton) zaznamenali v septembri celkový výsledok 169 vozidiel. V kategóriách
autobusov M2 a M3 sa v septembri tohto roka
registrovalo šesť autobusov, čo v porovnaní
s rokom 2020 predstavuje pokles 64,71 %.

Čo je o 10 % viac, v porovnaní s augustom.
Ako ďalšie hlavné dôvody spomalenia
uviedlo 31 % respondentov slabý záujem
o očkovanie a 24 % výrazné zrýchlenie inflácie. Približne 24 % respondentov označilo ako jeden z hlavných faktorov, pre
ktoré očakávajú pozitívny vývoj ekonomiky nízku bázu, 22 % odloženú spotrebu
a 21 % expanzívnu fiškálnu politiku. Index
hodnotenia aktuálnej situácie slovenskej
ekonomiky pokračoval už druhý mesiac
po sebe v poklese a dostal sa na úroveň
31 b, keď klesol o 18 b. Trend negatívnych
očakávaní sa prejavil aj pri ekonomikách
eurozóny a USA, keď index očakávaného vývoja klesol v oboch ekonomikách
na úroveň -8 b.
Po augustovom náraste zaznamenali
v septembri vyhliadky pre vývoj na akciových finančných trhoch pokles a potvrdili

tak dlhodobý klesajúci trend. Index očakávaného vývoja na amerických akciových
trhoch klesol z augustových 39 b na 16 b
a na európskych z 29 b na 14 b. Očakávania
vývoja výnosov z desaťročných slovenských a nemeckých dlhopisov pokračovali
v raste a z augustových 25 b stúpli na 39 b.
Pri amerických dlhopisoch bol zaznamenaný mierny pokles z 46 b na 43 b.
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Evidencia a správa
členských vkladov

Bezpečná
správa aktív
5 bodov, na ktoré by ste nemali zabudnúť pri používaní TDpay

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

Nástroj na
evidenciu
splátok PV

*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

Družstevný systém TD-Pay je moderný nástroj, ktorý slúži na evidenciu úhrad dovolenkového programu PV.
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Program
Vacation

„Tento svet je ako kniha
a tí čo necestujú, prečítali
len jednu stranu”
sv. Augustín

