
Vážení členovia, kolegovia, čitatelia našich 
novín, 
 Aj počas augusta sme v našom družstve 
usilovne pracovali na rekonštrukcii exterié-
ru nášho družstevného Hotela Raj. Poďme sa 
spoločne pozrieť na to, ako sme aj vďaka dob-
rovoľnej pomoci našich kolegov družstevníkov 
a ich stovkám hodín brigád, a tiež vďaka solida-
rite mnohých členov družstva dokázali ukončiť 

Editorial

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.
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Odberatelia elektriny prispeli na  
obnoviteľné zdroje 214 miliónov eur

Nový investičný trend Tradičného družstva sa potvrdzuje. Investí-
cie do zelenej elektriny masívne podporuje štát a Európska únia.  
Vďaka novej nastavenej stratégii energetického mixu vzrastá príspevok, 
ktorý spotrebitelia smerujú práve do obnoviteľných zdrojov.
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vydanie92

túto premenu starého hotela na nový. 
 S touto rekonštrukciou úzko súvisí aj 
štart predaja nášho dovolenkového progra-
mu PV a sme pripravení začať rozširovať 
rady našich kolegov družstevníkov o nových 
členov. Naším krédom sa vďaka tejto preme-
ne stáva: “Predovolenkujte sa k pasívnym 
príjmom.”
 Prinášame Vám tiež inšpirujúce infor-
mácie o tom, ako sa vďaka solidarite a vzá-
jomnej 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 pre-
dlžený víkend a načerpali pozitívnu energiu  
z krás Slovenského raja v našom Hoteli Raj.  
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Nový investičný trend Tradičného druž-
stva sa potvrdzuje. Investície do zelenej 
elektriny masívne podporuje štát a Európ-
ska únia. Vďaka novej nastavenej stratégii 
energetického mixu vzrastá príspevok, kto-
rý spotrebitelia smerujú práve do obnovi-
teľných zdrojov. 
 Spotreba elektriny, na ktorú sa uplat-
ňuje nová tarifná smernica pre zele-
nú energiu v prvom polroku prekročila 
očakávanie úradu o 566 megawatthodín 
(MWh) pri celkovom odbere 11,802  
gigawatthodiny (GWh).
 Odberatelia elektriny tak prispeli za 
prvých šesť mesiacov tohto roka prostred-
níctvom tarify za prevádzku systému na 
obnoviteľné zdroje energie a vysokoúčinnú 
kombinovanú výrobu energie a tepla sumou 
214,1 milióna eur. Náklady na túto podporu 
boli o 33 miliónov eur nižšie. Systém pod-
pory je tak po prvých šiestich mesiacoch v 
prebytku.
 „Bilancia nákladov a výnosov v systéme 
podpory je ovplyvnená predpokladanou 
koncovou spotrebou elektriny a predpo-
kladanou priemernou cenou elektriny na 
burze PXE. Čím vyššia priemerná cena sa 
na burze PXE predpokladá, tým budú niž-
šie náklady na podporu formou doplatku, 
ktoré tvoria významnú časť celkových ná-
kladov vynaložených na podporu elektriny 
vyrobenej z OZE a VÚ KVET,“ uviedol Úrad  

Odberatelia elektriny prispeli  
na obnoviteľné zdroje 214 miliónov eur

pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
 Výraznejší prepad spotreby oproti plánu 
zaregistroval ÚRSO až v júni, keď namiesto 
očakávaných 1,889 GWh spotrebovali od-
beratelia o 94 MWh menej. Cena elektriny 
na burze od začiatku roka postupne vzrást-
la na viac ako 75 eur za MWh z pôvodných 
približne 50 eur za MWh na začiatku roka.

 Údaje ÚRSO však zároveň ukazujú 
oproti plánu aj o približne osem percent 
nižšiu výrobu elektriny z OZE a VÚ KVET 
podporovanú doplatkom z predpoklada-
ných 2,914 GWh na reálnych 2,676 GWh. 
Pole pre možné investície do OZE je tak 
stále značne nevyužité. 
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Vzorová vzájomná spolupráca  
medzi firmami 
Tradičné družstvo chce byť vzorom vzájom-
nej spolupráce nie len medzi členmi, ale aj 
medzi firmami. Príkladom je naša vzájomná 
spolupráca s holdingovou spoločnosťou adv 
j.s.a. (pozn.predstavili sme Vám ju v našich 
júnových DN  ), kde sme sa spojili a vzá-
jomne si chceme pomáhať. Vraví sa, že súťa-
živosť rozdeľuje a spolupráca zbližuje, preto 
sa aj my v Tradičnom družstve sústreďujeme  
na spájanie a hľadanie toho spoločného.  
 Spoločnosť adv j.s.a. sa rozhodla prostred-
níctvom svojich spolupracovníkov predávať náš 
dovolenkový program PV a na oplátku sme im my 
ponúkli, že oslovíme našich členov družstva s po-
nukou ich produktu poistenia do zdravotnej pois-
ťovne Union. Poisťovňa Union patrí do skupiny 

ACHEMA B.V. najväčšej družstevnej poisťovne 
na svete a u klientov sa spája s hodnotami ako  
„odborná, férová, transparentná a spravodlivá“. 
Sme radi, že práve benefity tejto “družstevnej” 

poisťovne budú môcť vyskúšať naši členovia a pre-
svedčiť sa na vlastnej koži, že spoločnosť Union  
sa snaží pomáhať a meniť životy k lepšiemu..
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„Jeden kus polienka vytvorí malý  
oheň, akurát na zahriatie, pridajte  
ešte niekoľko kúskov na rozohranie  
obrovského ohňa, dostatočne veľký na to, 
aby zahrial celý váš okruh priateľov.“
Jin Kwon
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Citát 

Milí členovia, 
tak ako prechádza náš Hotel Raj premenou 
zo starého Raja do nového Raja, prechádza aj 
Tradičné družstvo premenami, ktoré súvisia 
s prelomovými momentmi počas posledného 
roku. S dobrým úmyslom a cieľom čím skôr 
naplniť naše spoločné plány a tiež s rešpek-
tom k hospodárskej situácii spôsobenej pan-
démiou, aj my realizujeme potrebné kroky  
k rastu našich aktív.
 Práve finalizáciou prvej fázy rekonštruk-
cie Hotela Raj sme pripravení spojiť dva naj-
dôležitejšie produkty družstva, Refundáciu  
a PV do jedného väčšieho a silnejšieho, kde naj-
viac vystihujúcim pre toto spojenie je výrok: 
“Predovolenkuj sa k pasívnym príjmom.” 
 Sme pripravení na spustenie predaja do-
volenkového programu PV, aby sme v našom 
družstve zabezpečili rozvoj aktív (platobné 

Premena TD —  
Predovolenkuj sa k pasívnym príjmom

služby a zelené energie, z ktorých budeme 
čerpať pasívne príjmy). Avšak do doby, kým 
sa aktíva rozbehnú, budú môcť členovia prá-
ve vďaka premene Hotela Raj čerpať výhody 
aj nefinančne cez dovolenkový program PV. 
Partnerstvo so 7across nám prináša množstvo 
nových príležitostí a práve s nimi dokážeme 
vysporiadať pohľadávky našim členom ove-
ľa skôr, bez ohľadu na to, kedy k tomu v praxi 
dôjde. Mnohým tak spadne kameň zo srdca,  
pretože im prinášame reálne riešenie, ktoré nie 
je závislé na tretích stranách, ale len na TD.    
 Premena TD spočíva konkrétne v tom, že 
spájame dva dôležité produkty, ktoré detailne 
poznáme už niekoľko rokov, aby sme umožnili 
každému členovi, novému aj starému mať PV 
a využívať dovolenky a benefity spojené s jeho 
vlastníctvom. Doteraz členovia, ktorí nemali 
PV, nevyužívali všetko to, čo im družstvo po-

núkalo. Sami sa tak ochudobňovali o výhody 
spojené s týmto produktom. Touto premenou 
zrovnoprávnime čerpanie výhod už pre no-
vých členov, ale aj tých starších. Prinášame 
spravodlivé a atraktívnejšie podmienky člen-
stva, zjednocujeme a zjednodušujeme výhody 
členstva. Inými slovami napísané, touto pre-
menou zavádzame do nášho systému princíp 
solidarity, aby sa výhody ktoré plynú z rozvoja 
PV dotkli každého jedného člena. Solidarita 
tak už nebude len v rečiach, ale bude zakom-
ponovaná priamo v našom systéme. 
 Umožníme každému členovi aby si za 
prívetivých podmienok mohol mesačne splá-
cať dovolenkový program (50 eur mesačne)  
a čerpal výhody už počas splácania. V spolu-
práci so 7across, s ktorou máme dlhoročné 
skúsenosti, dokážeme každému členovi za-
bezpečiť dovolenku z jej širokej ponuky už po 
12-tich mesiacoch pravidelného splácania za 
oveľa výhodnejších podmienok ako v bežných 
cestovkách. Člen nielen že ušetrí na dovolen-
kách, ale popri tom všetkom si vybuduje aj 
pasívny príjem. Každému členovi poskytne-
me možnosť zosúladiť sa s novými podmien-
kami, určite nájdeme aj individuálne riešenia  
v prípade, ak člen finančne nedokáže zvlád-
nuť túto premenu. 
 Táto premena, ktorá v sebe obsahuje prv-
ky solidarity, je pre naše družstvo riešením 
na zjednotenie podmienok členstva, splate-
nie pohľadávok. Zvýhodňuje a  zatraktívňuje 
členstvo pre nových členov a pomôže nám na-
štartovať rýchly rast aktív a majetku družstva.
 Premena je znak rastu a života. Pevne 
verím, že ju milí členovia príjmete s pocho-
pením a spoluúčasťou. Ideme vpred, máme 
v rukách úžasný produkt, ktorý nám umožní 
predovolenkovať sa k pasívnym príjmom. 

Zuzana Lukáčová, podpredsedníčka 
Tradičného družstva 

august 2021

Ako vlastník podielu využívate  
viac ako 2 700 dovolenkových destinácií  

sveta v sieti                 .

Kanárske 
ostrovy

Thajsko Nový 
Zéland

Chorvátsko Alpy
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V Hoteli Raj si budeme navždy pripomí-
nať vzorovú spoluprácu členov Tradičného 
družstva. V nie najideálnejších podmien-
kach, v časoch pandémie Covid-19, sme 
sa dokázali zomknúť v duchu tradičných 
hodnôt a prispieť vzájomnou pomocou  
k premene Hotela Raj. Vdýchli sme mu 
novú dušu a prispeli k jeho novej tvári. Po-
hľady na upravené záhony, kameň, dlažbu, 
či drevené obklady, nám budú pri každej na-
šej návšteve pripomínať našu prácu a budú 
zadosťučinením za hodiny brigád. Nedoká-
zali by sme to bez pocitu spolupatričnosti, 
solidarity, ľudského prístupu a úcty k tra-
dičným hodnotám. Spoluprácou v družstve 
dokážeme všetko, čo si zaumienime. Stačí 
naša dobrá vôľa a chuť pomáhať. 
Fakty: 
Na dobrovoľné brigády prišlo v priebehu 
rekonštrukcie exteriéru vyše 50 členov,  
z nich mnohí opakovane. 
 Samotní členovia odpracovali viac ako 

Premena Hotela Raj je výsledkom  
vzájomnej pomoci členov družstva 

1000 hodín a ušetrili Tradičnému druž-
stvu do cca 15 000 eur. 
 Členovia vykonávali pri rekonštrukcii 
nie len pomocné, ale aj odborné práce, na-
príklad natierali farbou obkladové dosky, 
stĺpy, zábradlia, dvere, či aj kameň ferme-
žou. Kládli dlažbu, vytvárali kvetinové zá-
hony, sadili kvety a upravovali terén. Robili 
to dobrovoľne, bez nároku na odmenu, pre 
seba, pre svoje vlastné družstvo. Predovšet-
kým väčšinou slovenskí členovia sa preja-
vili solidárne voči členom zo zahraničia, 
ktorí sa pre rôzne pandemické opatrenia 
nemohli zúčastniť. 
 Ďakujeme z celého srdca všetkým čle-
nom, ktorí sa podieľali na premene, či už 
osobne priamo na Hoteli Raj, ale aj “na diaľ-
ku” tak, že zvýšili spotrebu družstevných 
produktov v prebiehajúcej akcii Družstev-
ná aktivita. Výsledok našej spoločnej práce 
je dôkazom, že ak sa rozhodneme, tak vieme 
hodnotné veci urobiť aj vlastnými silami.  

Aj takto vieme budovať našu refundáciu  
a vytvárať si lepšiu budúcnosť.
 Pozývame všetkých členov, aby prišli 
podporiť svoje družstvo a prišli sa pozrieť 
na naše spoločné dielo, či už na kávu, obed 
alebo aj pobyt. Leto ešte nekončí a v oko-
lí Hotela Raj je množstvo krásnych miest, 
ktoré sa oplatí pozrieť.

Redakcia DN 
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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.

Instagram
tradicne druzstvo 

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

Facebook 
Program Vavation

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

YouTube
Družstevné Vzdelanie 

Program 
Vacation

PREZENTÁCIA

Dovolenkový program Tradičného Družstva

Tik Tok
tradicne_druzstvo
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Twitter
Tradičné družstvo

august 2021
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https://twitter.com/tradicne
https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://twitter.com/tradicne


znášajú všetci. Majú svoje vlastné kontrol-
né mechanizmy, monitorujú činnosť každé-
ho družstva, aby bolo efektívne.
 Ak sa niekto chce stať členom, musí za-
platiť poplatok 16.000 eur. V rodine je to 
dôvod na oslavu, lebo byť členom družstva 
je znakom, že bude mať isté zamestnanie 
do konca života a že družstvo sa o neho po-
stará. Aj rodičia radi podporia svoje dieťa, 
aby sa stalo členom družstva, pretože to 
znamená, že bude mať zabezpečenú prácu, 
možnosť rásť kariérne do konca svojho ži-
vota a zostane pri nich… neodíde napríklad 
do zahraničia. Sympatické je aj to, že ak sa 
niekto stane členom družstva, je to v celej 
rodine dôvod na oslavu, pretože stať sa čle-
nom družstva je vnímané ako niečo výni-
močné.
 Ďalšia zo zaujímavých skutočností  
v družstve Mondragon je aj tá, ako členo-
via vnímajú svoje vklady. Základný členský 
vklad ako som spomínala je 16 000 eur. Ten 
sa môže z roka na rok meniť, podľa situá-
cie v družstve. Vstupujúci člen ho nemusí 
zaplatiť naraz, ale postupne ho spláca zo 
mzdy. Časť vkladu je jeho kapitálom, ktorý 
sa mu zhodnocuje v družstve a vybrať si ho 
môže len v prípade, že prestane pracovať, 
napríklad že sa presťahuje, alebo potrebu-
je peniaze pre svoju rodinu. Na otázku, či 
môže dať člen aj viac vkladov do družstva 
zaznela zaujímavá odpoveď. V minulosti 
to bolo možné, ale v súčasnosti už nie. Viac 
ako tento kapitál si považujú čas a prácu 
člena, jeho energiu, lojalitu, schopnosť sa 
vzdelávať a to, ako dokáže rozvíjať družstvo 
a prinášať doň inovácie. Za to sa družstvo 
členom odmení úrokmi až do výšky 7,5 %  

Milí členovia, 
o družstevnej korporácii Mondragon  
v Španielsku sme v našich novinách písa-
li už niekoľkokrát. Pre nás družstevníkov  
v TD je vzorom spolupráce obyčajných  
ľudí, ktorí sa chcú mať lepšie. Je pre nás 
polárkou, že v dnešnom svete sa dá žiť 
dôstojne s rešpektom k človeku a k príro-
de. Mondragon je akýmsi “štátom v štáte” 
s vlastným sociálnym systémom, ktorý je 
výnimočný v tom, že je solidárny nie len  
v rečiach a na papieri, ale hlavne v praxi.  
Tu sa o solidarite nemusí hovoriť, je zakom-
ponovaná priamo v pravidlách všetkých druž-
stiev, ktoré sú súčasťou tejto korporácie. 
 V júli prebehlo na FB veľmi inšpirujúce 
online stretnutie s jedným zo spoluvlastní-
kov Mondragonu pánom Anderom Etxeber-
ria Otaduiom, v ktorom sa účastníci mohli 
dozvedieť základné informácie o spoloč-
nosti, ako funguje a prečo je taká úspešná. 
Prinášame vám zopár zaujímavostí z tohto 
stretnutia, ktoré odlišujú Mondragon od 
bežných firiem. 
 Je to spoločnosť vlastnená a riadená 
jeho zamestnancami takým unikátnym 
spôsobom, že odbory tak ako ich poznáme 
u nás na Slovensku u nich nemajú miesto. 
Možno je to práve preto, že všetci sú spolu-
vlastníci a všetci do jedného sú zodpovední 
za prijaté rozhodnutia a berú na seba rizi-
ko. Či už je to voľba svojho manažéra, ale-
bo smerovania družstva. Podľa p.Andera 
odbory v Mondragone nemajú žiaden zmy-
sel. Členovia majú vlastný sociálny systém  
a právo na prácu je zakomponované pria-
mo v pravidlách, preto každý kto chce pra-
covať a vzdelávať sa, má prácu zaručenú 

a dôstojný dôchodok istý. Napríklad, ak 
nejaké družstvo má problém a musí zní-
žiť pracovné miesta, zamestnanci majú 
právo sa zamestnať v inom družstve, majú 
právo sa preškoliť na iné pracovné miesto  
a v najhoršom prípade ak sa im práca 
nenájde, majú nárok na 2 roky podpory  
v nezamestnanosti. V histórii Mondragonu 
sa však nikdy nestalo, aby niekto poberal 
2 roky túto podporu. Nezamestnanosť je  
v tejto oblasti preto najnižšia. Všetci majú 
oproti ostatným zamestnancom v Špa-
nielsku relatívne dobré platy a nemajú 
najmenší dôvod odchádzať z bezpečného 
prostredia družstva. Ľudia tu pracujú radi, 
lebo robiť v spoločnosti spokojných kole-
gov, ktorí prichádzajú do práce usmievaví 
je niečo, čo si praje snáď každý… 
 Obdivuhodná je aj skutočnosť, že 82 000 
zamestnancov vo vyše 90-tich družstvách 
je riadených len 60-timi manažérmi.  
Rozdiel v platoch medzi najmenej a najviac 
zarábajúcim zamestnancom je maximálne 
6-násobok. Aj výšku platov si schvaľujú čle-
novia na členskej schôdzi tak, že určia naj-
nižšiu jednotku a od nej sa potom odvíjajú 
násobky platov ostatných zamestnancov. 
Svojich manažérov si vyberajú, navrhujú  
a volia sami zo svojich radov. Ak sa im nie-
kto zdá šikovný a má chuť a energiu, ale 
nemá potrebné zručnosti, či vedomosti aby 
sa stal členom ich Riadiacej Rady (pozn. 
obdoba nášho predstavenstva), neváhajú 
ho poslať do vlastného tréningového cen-
tra, kde získa potrebné vedomosti na ria-
denie. Manažéri, spoločne s členmi pred-
stavenstva a všetkými zamestnancami sa 
správajú zodpovedne, lebo riziko za chyby 

Čo robia v Mondragone inak, že členstvo  
v družstve je v rodine dôvodom na oslavu?
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50-tim členom družstva, ktorí nezištnou pomocou  
prispeli nemalým dielom k premene Hotela Raj 

Ďakujeme

Marián Bujdoš 

Štefan Serafin 

Ľubica Serafinová Janka Šimková 

Eva Kušniráková 

Mária Judičáková

Katarína Lukáčová 

Zuzana Lukáčová 

Martin Cigánek

Mirko Kralj

Mária Jančíková

Juraj Kocman st.

Eva Strelecká

Vierka Bvocová Ľubica Slamková (Mizerová) 

Kvetka Kucharovičová 

Martinka Cigáneková

Josef Pavlačka

Adrián Cigánek 

Hyacinta Bullová 

Viliam Trabalík

Peter Melo

Jana Zemenčíková 

Ladislav Šulgan

Ľubica Kuttnerová 

Tatiana Kopányiová 

Jarmila Jurašeková 

Martin Palko Agáta Palko 

Anna Krafčáková  

Matej Kračinovský Karel Blahut

Matej Vikiszály

Alojz Kračinovský

Jozef Levay Mária Kurtová

Mojmír Begán  Vladimír Lukáč Jarmila Nováková

Daniel Hruda  

Božidar Maccek 

Anna Bartková Katarína Šteinerová

Matúš Žolna 

Mária Mikulová 

Zlatica Stašeková 

Anna Juhásová 

Michal Lukáč

Marián Õlvecky Adrián Martinek

a pri odchode do dôchodku sa tento ich ka-
pitál zhodnotí podľa slov pána Andera aj na 
200 000 eur. 
 Na záver diskusie sme mohli cítiť  
v postoji pána Andera, že koncepciu akou 
spolupracujú v Mondragone považuje za 
udržateľnú v dnešnej turbulentnej dobe. 
Cieľom nie je dosahovanie nekonečných 
ziskov, ale dôstojné podmienky pre členov 

družstva, dobrý vplyv na svoje okolie, prí-
rodu, udržateľnosť podnikania a pracov-
ných miest. Prial by si, aby Mondragon 
nebol len “sympatickou” alebo ”špeciál-
nou” firmou, ako ju prezentujú mnohé 
médiá, ale aby hodnoty a princípy v nej 
fungujúce sa aj prakticky implementovali 
do mnohých ďalších spoločností. 
 Diskusia s pánom Anderom Etxeberria  

Otaduiom bola celá v angličtine a môžete  
si ju pozrieť priamo na FB stránke 
Pracujúca chudoba
 O zakladateľovi Mondragonu, o jeho motí-
voch prečo založil Mondragon si môžete prečí-
tať v našich   Družstevných novinách 

Zuzana Lukáčová,  
podpredsedníčka Tradičného družstva 

https://www.facebook.com/pracujucaChudoba/videos/4213539075402230
https://bit.ly/3z7SKYt


Legislatívny balík s názvom Fit for 55, ktorý 
má zosúladiť právny rámec Európskej únie 
(EÚ) v oblasti klímy a energetiky, by mohol 
v konečnom dôsledku priniesť menej emisií 
v Európe, no rast emisií skleníkových plynov 
v ostatných častiach sveta. Upozornil na to 
predseda predstavenstva Slovenského zvä-
zu výrobcov tepla (SZVT) Stanislav Janiš. 
O možnostiach Slovenska prispieť k lepšej 
klíme podľa neho chýba otvorená a najmä od-
borná diskusia.
 „Ani na európskej a ani na národnej úrov-
ni sa nevedie odborná, ale aktivistická debata, 
ako prispieť k lepšej klíme. Víťazom je ten, kto 
má väčšie ambície. Treba si ale uvedomiť, že 
žiadne ambície doteraz nevyrobili a ani ni-
kdy nevyrobia ani kilowatthodinu elektriny 
či tepla,“ upozornil Janiš. Navrhovaná legis-
latíva ráta napríklad so znížením emisií do 
roku 2030 oproti roku 1990 o 55 % či výraz-
ným zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie (OZE).
 Pri čítaní navrhovaného balíka Fit for 
55 sa podľa šéfa SZVT natíska otázka, či ad-
ministratívny tlak Európskej komisie (EK)  
a Európskeho parlamentu (EP) nenarobí  
viac škody ako osohu nielen na ekonomiku 
krajín, a tým celej EÚ, ale aj na klímu. EÚ sa 
totiž podieľa na celosvetovej produkcii skle-
níkových plynov len necelou desatinou a pri 
sprísňovaní podmienok výroby v EÚ sa ešte 
viac bude priemysel „sťahovať“ tam, kde tie-

Nedostatok  
automobilových 
čipov by sa  
mohol ešte  
zintenzívniť

Zväz výrobcov 
tepla vidí  
v ekologickom 
balíku EÚ Fit 
for 55 úskalia

Volkswagen oznámil, že v dôsledku prob-
lémov s čipmi, ktoré zasiahli automobilový 
priemysel na konci roku 2020, klesol počet 
vyrobených áut v tomto roku o vyššie šesť-
ciferné číslo.
 „Napriek náznakom, že sa problémy  
s nedostatkom polovodičov začínajú 
zmierňovať, z pohľadu dodávok očakáva-  
me veľmi náročný 3. štvrťrok,“ povedal  
Alexander Seitz, finančný riaditeľ rovno-

mennej značky VW.
 29. 7. Volkswagen oznámil, že v dô-
sledku problémov s čipmi, ktoré zasiahli  
automobilový priemysel na konci roku 
2020, klesol počet vyrobených áut v tom-
to roku o vyššie šesťciferné číslo.

 Napriek tomu sa koncernu podarilo do-
siahnuť rekordné zisky za 1. polrok 2021, 
keďže pri prideľovaní čipov, ktoré sú kľúčo-
vou súčasťou moderných vozidiel, upred-
nostnil modely s vysokou maržou, ako sú 
Porsche a Audi.
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to prísne environmentálne pravidlá neplatia. 
"Tak síce EÚ bude napríklad uhlíkovo dobrá, 
ale vo svetovom meradle bude uhlíka viac,  
a to nielen z toho, že sa bude vyrábať viac 
mimo EÚ uhlíkovo viac náročne, ale aj z titu-
lu ešte väčšej prepravy tovarov po svete, či už 
loďami, letecky alebo kamiónmi. A toto určite 
nechceme,“ povedal Janiš.
 Výhrady k navrhovanej legislatíve má aj 
hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovan-
da, podľa ktorého je schválenie tohto balíka 
bez analýzy vplyvov iba aktom viery. Opatre-
nia v klimatickom balíku majú podľa Kovan-
du „značný potenciál“ zásadne zmeniť život 
každého zo stoviek miliónov obyvateľov EÚ.  
„Je preto čudné, že svoju zelenú revolúciu  
zahajuje EÚ práve v polovici júla, v čase 
prázdnin a dovoleniek. Aj tak klimatický ba-
lík vyvoláva búrlivú debatu, ktorá by, nebyť 
prázdnin, bola ešte búrlivejšia,“ upozornil 
Kovanda. Pokiaľ chce EK presvedčiť obyva-
teľov, že ide o premyslený, systematický krok, 
mala podľa Kovandu už teraz predložiť analý-
zu vplyvov klimatického balíka na jednotlivé 
členské krajiny EÚ. "Bez analýzy vplyvov je 
rozhodovanie v tak komplexnej veci skutočne 
iba vecou viery či ideologického presvedče-
nia,“ dodal Kovanda.
 Šéfovi SZVT sa nepáči ani rýchlosť prijí-
mania nových energetických legislatív EÚ. 
„Zimný energetický balík bol prijatý v roku 
2018, ešte nie je ani aproximovaný do našej 
legislatívy a už tu máme Zelenú dohodu EÚ,  
a už tu máme Fit for 55," upozornil Janiš.  
Napríklad vplyv veľkých legislatívnych zmien 
Zimného energetického balíka podľa neho  
zatiaľ nikto nevyhodnotil.
 Predchádzajúce úpravy legislatívy EÚ 
však ale napríklad stoja za rastom cien emis-
ných povoleniek. „Už dnes pri cene uhlíka pri-
bližne 55 eur za tonu oxidu uhličitého (CO2) 

znamená zvýšenie ceny tepla o viac ako 80 
eur na byt a rok pri palive plyn. Pri palive uh-
lie (palivo časti štátnych teplární) je nárast 
ceny z dôvodu nárastu ceny uhlíka približne 
dvojnásobný oproti plynu,“ upozornil Janiš.
 Teplári by podľa šéfa zväzu potrebovali 
reálne stanovenie cieľov na národnej úrov-
ni, najmä v obnoviteľných zdrojoch energie 
(OZE), stabilné a predvídateľné legislatívne 
prostredie, investičnú pomoc na vynútené 
investície a zriadenie kompenzačného fondu 
pre spotrebiteľa, aby sa neprehlbovala ener-
getická chudoba.
 Problém pri plnení už dnešných záväz-
kov je podľa Janiša v tom, že ani štát nevie 
zadefinovať, do ktorých OZE sa dá bezpečne 
investovať. V navrhovanom balíku Fit for 55 
Janiš, podobne ako Kovanda, ešte očakáva 
zmeny. "Verím na zdravý rozum a zodpoved-
nosť Rady EÚ, teda premiérov a prezidentov 
členských krajín, ktorí sa na rozdiel od EK  
a EP priamo zodpovedajú svojim obyvateľom 
za bezpečnú, ekologickú a cenovo prijateľnú 
dodávku energií,“ dodal Janiš.

Do veľkej miery však ide o výhrady zástup-
cov doterajších konvenčných producentov 
založených na karbónovej výrobe. 
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Nálada v ekonomike eurozóny je na rekordnom 
maxime, ukázal aktuálny prieskum Európskej 
komisie (EK). Zníženie optimizmu spotrebiteľov 
a spomalenie rastu môže signalizovať, že sa blí-
ži vrchol a že pozitívny impulz znovuotvorenia 
ekonomík začína slabnúť. Takisto rastú obavy zo 
šírenia delta variantu nového koronavírusu.

Dánsky výrobca veterných turbín Vestas zvý-
šil v 2. kvartáli prevádzkový zisk, rast však 
zaostal za očakávaniami. Lepším výsled-
kom zabránili problémy v dodávateľskom 
reťazci a vyššie náklady. Spoločnosť zároveň  
zhoršila prognózu tržieb na celý rok.

Index ekonomického sentimentu pre eurozónu  
v júli stúpol na 119 bodov z 21-ročného  
maxima 117,9 v júni, uviedla EK. Index sa do-
stal na najvyššiu úroveň od začiatku zazna-
menávania údaja v roku 1985. Index pre celú 
EÚ si polepšil o 0,9 bodu a takisto dosiahol 
nové rekordné maximum 118 bodov.
 "V porovnaní s predchádzajúcimi me-
siacmi bolo aktuálne zlepšenie oveľa slabšie,  
čo signalizuje, že tento indikátor sa blíži  
k svojmu vrcholu," uviedla EK.
 Zlepšenie nálady podporilo ďalšie zvý-
šenie optimizmu v priemysle a príslušný 
index sa dostal na nové rekordné maximum. 
Dôvera v sektore služieb, ktorý pandémia 
zasiahla najtvrdšie, je najvyššia od augus-
ta 2007. Nárast celkového indexu však pri-

Najväčší producent veterných turbín na 
svete v stredu informoval, že zisk pred úrok-
mi a daňami (EBIT) dosiahol v 2. štvrťroku 
101 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka to predstavuje rast  
o 67 miliónov eur. Napriek tomu výsledky 
zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí 
počítali s rastom EBIT na 170 miliónov eur.
 Tržby za 2. štvrťrok dosiahli 3,54 miliardy  
eur, čo je približne úroveň spred roka. 
Tržby ovplyvnili pokračujúce problémy  
s dodávkami komponentov a slabšia aktivita 
v tomto biznise na pevnine.
 Firma zároveň zhoršila prognózu vývoja 
tržieb za celý rok. Pôvodne počítala s celo-

Nadnárodná analytická spoločnosť Dun & 
Bradstreet znížila Slovensku investičný ra-
ting o jeden stupeň z 25-bodovej stupnice. 
Dôvodom sú prípadné nové opatrenia na za-
medzenie šírenia pandémie nového korona-
vírusu, ktoré môžu spomaliť oživenie ekono-
miky. Slovensko zostáva v pásme mierneho 
rizika návratnosti investícií DB3, v rámci 
neho sa však posunulo z hodnotenia DB3b na 
súčasné DB3c.
"Krátkodobý ekonomický výhľad sa naďalej 
zlepšuje. Vláda ruší mnoho zo svojich pôvod-
ných opatrení v boji proti šíreniu nového ko-
ronavírusu, avšak pre šírenie variantu delta je 
možné, že sa celá situácia opäť zhorší," uviedla 
v správe spoločnosť. Podľa analýzy by sloven-
ská ekonomika mala v roku 2021 stabilne rásť, 
pretože očkovanie obyvateľstva umožní, že sa 

Analytická firma  
Dun & Bradstreet  
znížila Slovensku 
investičný rating

Nálada  
v ekonomike  
eurozóny je na  
rekordnom  
maxime

Výrobca  
veterných turbín 
Vestas zvýšil  
prevádzkový zisk

život začne vracať do bežných koľají. Okrem 
vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia nové-
ho koronavírusu spoločnosť tiež upozorňuje 
na možné riziko ekonomického šoku v prípa-
de, že vláda ukončí finančnú podporu ekono-
miky.
D & B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje 
medzinárodné komparatívne hodnotenie ri-
zika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. 
Tento index je výsledkom analýzy politického, 
komerčného, makroekonomického a externé-

ho rizika a kladie si za cieľ predikovať riziko 
danej krajiny najmä z pohľadu návratnosti in-
vestícií v horizonte dvoch rokov.
Najpriaznivejšie investičné prostredie má 
aktuálne podľa hodnotenia analytickej spo-
ločnosti Nórsko, ktoré je na najnižšom stupni 
rizika investície (DB1d), za ním s nízkym rizi-
kom nasleduje Dánsko (DB2a) a následne Ne-
mecko so Švédskom (DB2b). Česká republika 
je v kategórii mierneho rizika (DB3d), rovnako 
ako Poľsko.

brzdil pokles spotrebiteľskej dôvery, ktorá 
sa znížila prvýkrát po 5-mesačnej expanzii.  
To prispelo aj k miernemu zhoršeniu opti-
mizmu v maloobchode.

ročnými tržbami v pásme od 16 miliárd do 
17 miliárd eur, teraz očakáva, že dosiahnu od 
15,5 miliardy do 16,5 miliardy eur.
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Bezpečné  
budovanie aktív

*Nová stránka  
  na prihlásenie

cp.td-coop.eu Nájdete ich v PRIJAŤ PENIAZE

Kliknite na „Zabudli ste heslo?“ Vytvoríte ju v Profil/Vlastné karty 

helpdesk@td-coop.eu

*Nové  
  zberné účty

Vytvorte si šablónu
„Vlastná karta“

Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk

Ako si vygenerovať
Heslo?

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

Obratmi  
na TDpay si 
tvoríte svoju  
refundáciu

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.

Evidencia a správa 
členských vkladov
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Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk

„Tento svet je ako kniha  
a tí čo necestujú, prečítali 

len jednu stranu” 
sv. Augustín  

október 2019
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