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Editorial

Vianočný darček
pre Vás
Na záver roka sme pripravili pre členov
Tradičného družstva veľa pozitívnych
prekvapení.
Čas Vianoc je časom pokoja, vzájomnej úcty, porozumenia a obdarovania sa.
Vieme, že v dnešnej dobe si všetci želáme
hlavne zdravie, aktuálna situácia nám ukázala ako rýchlo sa dajú zrazu preskladať
všetky priority. Okrem zdravia si ľudia radi
želajú a aj dávajú veľa lásky a porozumenia,
čo tiež vnímame ako dôležitú ingredienciu
pre pokojný a šťastný život a potom nás na
Vianoce svojím vianočným kúzlom potešia
rôzne dary. Členovia Tradičného družstva
sa v tomto prvom roku existencie Tradičného družstva vzájomne obdarovali okrem
vzájomnej úcty, súdržnosti a priateľstva aj
týmito darmi:
• spoluvlastníctvo v novej platobnej inštitúcii
• rozvoj dovolenkového programu
Dream book PV (nové destinácie pre členov)
• vynovený dizajn TD-PAY
• začatie projektu zelených energií
Veríme, že sa „darčekom“ potešíte a že nám
budú navždy prinášať pasívne príjmy a rast
refundácie.
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým dobrým členom, ktorí ste sa stali členmi
Tradičného družstva, ďakujeme Vám za podporu Tradičného družstva prostredníctvom

vykonávania obratov TD-PAY, ako aj vlastných investičných členských vkladov. Veľké
poďakovanie patrí všetkým našim spolupracovníkom za ich obetavú a dôležitú spoluprácu a pomoc pri budovaní našich aktív:
Alojzovi Kračinovskému, Erike Kračinovskej, Anne Juhásovej, Magdaléne Košárovej,
Márii Judičákovej, Jarmile Jurášekovej, Jozefovi Levayovi, Kvetoslave Kucharovičovej,
Ľubici Kuttnerovej, Máriovi Mizerovi, Matúšovi Žolnovi, Mojmírovi Begánovi, Ladislavovi Šulganovi, Bohumílovi Divílkovi, Petrovi Holánovi, Marekovi Sekerákovi, Zdenke
Šebestovej, Karolovi Blahutovi, Marekovi
Schrommovi, Dušanovi Argalášovi, Petrovi
Bartoňovi, Petrovi Nevečeřalovi, Bogdanovi Witovi, Pawełovi Jakóbczakovi, Jacekovi
Okońovi, Maciejovi Lachowskiemu. Vďaka
za obetavú prácu patrí aj pracovníkom helpdesku a administratívy: Petrovi Žarnovskému, Michalovi Lačnému, Laure Pavlíkovej,
Pavlovi Alexanderčíkovi, Tomášovi Eisnerovi, Tomášovi Lemešanimu a taktiež veľké
poďakovanie patrí našim IT-čkárom, ktorí
si v extrémne krátkom čase vedeli perfektne poradiť so spustením našich softvérov
a webstránok: ďakujeme Matúšovi Ferkovi,
Lacovi Szabóovi a ešte raz aj Pavlovi Alexanderčíkovi. Špeciálne by som chcel poďakovať
kolegom z predstavenstva Zuzane Lukáčovej, Petrovi Zágorovi, Arturovi Bojszowi, Josefovi Pavlačkovi, Ľubici Mizerovej, Martinke Cigánekovej a členom Kontrolnej komisie
- Mariánovi Bujdošovi, Danielovi Hrudovi,
Milanovi Kaľavskému ml. a tiež veľké ďakujem patrí všetkým našim členom, ktorí nás
zastupovali na náročných čs NFD, predo-

Západná Európa
dosiahla rekordy
v predaji elektro
mobilov a hybridov

Na pozadí koronakrízy dochádza
k očakávanej transformácii energetiky a dopravy. Prím hrajú obnoviteľné zdroje energie a prostriedky,
ktoré ich využívajú. O trende, ktorý
v investičných plánoch odráža aj
Tradičné družstvo svedčí nový rekord
predaja elektromobilov a hybridov.
Viac na strane 2
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všetkým Mirkovi Kraljovi, Mariánovi Bujdošovi, Marike Jančíkovej a Adamovi Šubrtovi.
Všetci spolu tvoríme dobrý team,
pomáhame si a spoločne budujeme našu
budúcnosť.
Ďakujem Vám a teším sa na spoluprácu
v novom roku 2021, všetkým členom želám
krásne Vianočné sviatky, veľa lásky v kruhu milovanej rodiny a najbližších a hlavne
veľa zdravia.
S úctou,
Martin Cigánek
predseda Tradičného družstva

Nová realitná
investícia
Tradičné družstvo v rámci svojej
stratégie budovania pasívnych
príjmov plánuje rekonštrukciu apartmánov v Hoteli Raj
v Dobšinskej Maši. Cieľom
je rozšíriť destinácie družstva pre rozvoj dovolenkového programu PV pre členov.
Ako by mohol vyzerať hotel
po rekonštrukcii?
Viac na strane 4
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Západná Európa dosiahla rekordy v predaji
elektromobilov a hybridov

Na pozadí koronakrízy dochádza k očakávanej transformácii energetiky a dopravy.
Prím hrajú obnoviteľné zdroje energie a prostriedky, ktoré ich využívajú. O trende, ktorý
v investičných plánoch odráža aj Tradičné
družstvo svedčí nový rekord predaja elektromobilov a hybridov.
Magickú hranicu pol milióna predaných
elektrických automobilov prekročil európsky automobilový trh už v novembri. Spolu
s hybridnými vozidlami bolo v roku 2020 predaných celkovo viac ako milión elektrifikova-

Citát

ných automobilov, čo je ďalší nový rekord.
Podľa analytickej firmy Schmidt Automotive Research je takmer každé desiate vozidlo
predané v Európe elektrifikované. V prípade čisto elektrických automobilov (pohon
na batérie) by sa toto číslo mohlo ku koncu
roka priblížiť k 600 tisíc predajom, čo znamená, že skoro každé 20. novozakúpené
auto je elektrické.
Tieto štatistiky sa však týkajú len západnej časti Európy. Spoločnosť Schmidt Automotive Research spresnila, že ide o údaje

z celkovo 18 európskych krajín – 15 členských
štátov EÚ z doby pred „veľkým rozšírením“
v roku 2004, ako aj Nórsko, Švajčiarsko
a Island, ktoré sú súčasťou Európskeho združenia voľného obchodu.
Podľa francúzskeho Národného združenia pre rozvoj elektrickej mobility (Avere-France) je rekordérom v tejto oblasti Nemecko, kde sa do konca septembra 2020 predalo
98610 elektromobilov. Nasleduje Francúzsko
a Spojené kráľovstvo.
Redakcia DN

„Spájanie je začiatok,
zostať pohromade je pokrok
a spolupráca je úspech.“
Henry Ford
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Družstevníctvo z pohľadu
sociálnej náuky Katolíckej cirkvi
Družstevníctvo prežíva nebývalý boom
v celosvetovom meradle. Rozvoj družstevníctva podporuje aj Katolícka cirkev.
Vyplýva to zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. Nie je náhoda, že za vznikom
najväčšieho družstevného kolosa na
svete, baskickej korporácie MCC, stál
katolícky kňaz baskického pôvodu, José-Maria Arismendiarrieta, pôsobiaci vo
vidieckom meste Mondragon v Baskicku
(v severnom Španielsku).
Dnes už svätý pápež Ján XXIII. vo
svojej encyklike Mater et magistra z 15.
mája 1961 okrem iného uvádza: „Je nutné
zachovať a napomáhať, v súlade so spoločným dobrom a v rámci technických
možností, remeselnícke podnikanie, poľnohospodárske podnikanie v rodinných
pomeroch a tiež družstevné podnikanie,
a to aj ako spojenie oboch predošlých...
Predovšetkým treba zdôrazniť,
že tieto dva druhy podnikania, aby si udržali životaschopnosť, sa musia ustavične
prispôsobovať vo svojich štruktúrach,
vo fungovaní a vo výrobe stále novým si-

tuáciám, ktoré sú dané pokrokom vedy
a techniky a tiež meniacimi sa požiadavkami a záujmami spotrebiteľov. Toto
prispôsobovanie musia na prvom mieste uskutočňovať samotní remeselníci
a družstevníci.“ (Mater et magistra,
č. 72, 74)
Encyklika Mater et magistra z 15. mája
1961 je prvou sociálnou encyklikou v histórii, v ktorej sa deklaruje pozitívny vzťah
Katolíckej cirkvi k družstevníctvu. Je to
teda historický prelom a družstevníctvo
sa takto definitívne stáva jedným zo základných pilierov sociálnej náuky Katolíckej cirkvi.
Svoj vrelý vzťah k družstevníctvu
završuje pápež slovami: „Z týchto dôvodov s otcovským srdcom povzbudzujeme
svojich drahých synov a dcéry, remeselníkov a družstevníkov, roztrúsených po
celom svete, aby si uvedomili šľachetnosť
svojho povolania a svoj nemalý podiel na
tom, aby sa v národných spoločenstvách
zachoval živý zmysel pre zodpovednosť
a duch spolupráce a aby sa zachova-

la túžba po jemnej a originálnej práci.“
(Mater et magistra, č. 77)
Je potrebné zdôrazniť, že pápež Ján
XXIII. nebol jedinou z veľkých osobností
Katolíckej cirkvi s pozitívnym vzťahom
k družstevníctvu. K takýmto osobnostiam patril napríklad aj svätý Páter Pio
z Pietrelciny, ale aj už predtým spomínaný baskický katolícky kňaz José-Maria
Arismendiarrieta a ďalší.
Dnes už nikto nemôže spochybniť
historický význam družstevníctva pre
harmonický rozvoj spoločnosti. Práve
družstevníctvo je a musí byť garantom
a jedným z nosných pilierov budovania sociálne spravodlivej spoločnosti.
Po krachu neoliberalizmu v celosvetovom
meradle je jedinou racionálnou alternatívou pre budúci rozvoj ľudskej spoločnosti
sociálna a solidárna ekonomika, v ktorej
má družstevníctvo nespochybniteľnú
prioritu.

Karol Dučák, člen družstva
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Tradičné družstvo s novými realitnými plánmi

Priamo v srdci
Slovenského raja

Tradičné družstvo v rámci svojej stratégie
budovania pasívnych príjmov plánuje rekonštrukciu apartmánov v Hoteli Raj v Dobšinskej Maši. Cieľom je rozšíriť destinácie družstva pre rozvoj dovolenkového programu PV
pre členov. Ako by mohol vyzerať Hotel Raj po
rekonštrukcii?
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.

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
6
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Ing. Peter Zágora
Člen predstavenstva
Tradičného družstva

Ako by ste sa predstavili
našim členom?

Mám 34 rokov. Na Technickej univerzite
v Košiciach som získal ekonomické vzdelanie, ktoré mi dalo základ pre následné
pôsobenie vo finančnom sektore. Praktické
skúsenosti v tejto oblasti som získal najmä
vďaka procesu udelenia licencie platobnej
inštitúcie, v rámci ktorého som absolvoval
mnohé konzultácie s Národnou bankou
Slovenska. Mám vyše 7 rokov skúseností
v oblasti riadenia a aktuálne sa venujem
výhradne spolupráci v TD.

Ako a kedy ste sa dostali
k myšlienke družstevného
podnikania?

K družstvu som sa dostal v roku 2012 prostredníctvom Martina Cigáneka, ktorý mi
odprezentoval myšlienku družstevníctva,
jeho princípy a hodnoty, vďaka čomu som
získal mnoho nových skúseností a priateľov.

V čom je podľa Vás družstevníctvo výnimočné?

Družstevníctvo je výnimočné v tom, že
umožňuje dobrovoľné združovanie členov,

ktorí si vzájomnou spoluprácou napomáhajú k dosiahnutiu spoločného cieľa.

Čím ste sa v družstve doposiaľ
zaoberali?

V mojom prípade ide prevažne o zabezpečenie činností z pohľadu “backofficu”, najmä na komunikáciu s IT a realizáciu prevodov z TD-Pay. Zároveň sa venujem procesu
riadenia družstva ako takého.

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?

Naše družstevné produkty tvoria ucelený
systém spotreby, vďaka ktorej si tvoríte finančnú rezervu. Nedá sa teda povedať, žeby
som zvlášť preferoval niektorý konkrétny
produkt pred ostatnými.

Aké sú podľa Vás realistické
krátkodobé plány?
Krátkodobým plánom je kúpa apartmánov
za účelom rozvoja dovolenkového programu PV.

Aká je dlhodobá vízia?

Získať kapitál pre rozvoj projektu zelených
energií a platobných služieb, ktoré budú
zdrojom pasívnych príjmov.

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

Chcel by som, aby sa nám podarilo nastaviť
projekt TD tak, aby sme si mohli užívať pasívne príjmy z neho plynúce.
Redakcia DN
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Začiatkom decembra sme sa členov opýtali v ankete, ako vnímajú dovolenkový program PV
a čo pre nich znamená. Ich odpovede nás stále utvrdzujú v tom, že PV je pre členov
naďalej atraktívny… pozrite si v akom duchu odpovedali naši členovia.

Nádherná myšlienka autora projektu –
na nezaplatenie, mala by ho mať,
aspoň jeden, každá rodina.

Kvôli dovolenkovému programu som
v družstve, kde som spoznala veľa
zaujímavých ľudí, ktorí sú mojimi
priateľmi a ako rodina. :-) Ďakujem.

PV je úžasný produkt, ktorý
maximálne využívam v zime i lete,
ja i moje deti niekoľkokrát v roku.

Fantastický produkt.

Odpoveď je jednoduchá: jeden PV
málo, dva veľa a tri… tak akurát :-)

Nemá chybu tento náš program.

Podla mňa to najlepšia vec v družstve.

Je to moje „všechno“, na které se těším
celý rok (Kukučka Slovensko) a co mi
umožňuje překonávat různé složité
situace a překážky během roku.

PV ma vyššiu hodnotu,
ako si mnoho ľudí myslí.

PV je možnosť cestovať, byť na
dovolenke celá rodina aj viackrát do roka
a nezaťažovať až tak rodinný rozpočet. Je
to investícia pre ďalšie generácie.

Hodnota na celý život.

Super vec, som rád že to máme.

„Tento svet je ako kniha a tí čo necestujú,
prečítali len jednu stranu”
sv. Augustín
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Čo je nové v Tradičnom družstve
Projekt PAYBOARD

Už nastávajúca
letná sezóna bude
s dovolenkami cez PV
s Tradičným družstvom!

S radosťou oznamujeme členom, že Tradičné družstvo sa stalo spoluvlastníkom už
fungujúcej licencovanej platobnej inštitúcie
z Českej republiky s názvom UPDN ONE.
Získali sme minoritný 5 %-ný obchodný podiel, čo nám postačuje na to, aby sme mohli
pokračovať v pôvodných projektoch platby mobilom, platobnej brány a platobných
služieb pre korporácie. Tradičné družstvo
tak bude opäť tvoriť časť pasívnych príjmov zo všetkých transakcií, ktoré vykonajú
nami sprostredkovaní klienti našej platobnej inštitúcie a navyše získame ešte 5%-tný
podiel na ročnom zisku. Projekt platobnej
brány a internet bankingu bude niesť názov
„PAYBOARD“ a tento projekt predstavíme
čoskoro aj členom TD. Tešíme sa, že napriek
ťažkým začiatkom tohto roku sme jeho záver
ukončili pozitívnymi správami.

Tradičné družstvo zabezpečí vlastníkom dovolenkového programu PV sezónu 2021 tak, že do
doby kým bude vlastniť svoje apartmány, prenajme najzaujímavejšie dovolenkové destinácie, ktoré si členovia budú mať možnosť vybrať
zo svojej “Dream book PV”. Svoje tipy do tejto
knihy môžu členovia stále zasielať v tejto ankete:

VÁŠ TIP
Destinácie, ktoré budú členom najviac
vyhovovať Tradičné družstvo zazmluvní.
Redakcia DN

Pozrime sa spoločne na
oblohu 21. decembra 2020

Koniec roka bude patriť jednému z najvýznamnejších a najunikátnejších javov, ktoré sa na našej oblohe vyskytujú. Planéty Jupiter a Saturn sa
21. decembra dostanú do tesnej blízkosti, budú
sa úplne prekrývať a vytvárať tak vzácny efekt
„dvoj planéty”. Podobný úkaz sa odohral naposledy 14. júla 1623 a v ešte tesnej blízkosti boli obe
planéty v roku 1226. Ďalšie takéto priblíženie sa
odohrá až 15. apríla 2080. Vzácna konjunkcia Jupitera a Saturna je jedným s vysvetlením pôvodu

Betlehemskej hviezdy, rovnako však mohlo ísť aj
o konjunkciu dvoch najjasnejších planét Jupitera a Venuše v roku 7 pred naším letopočtom.
Planéty je už teraz možné vidieť celkom
blízko seba na južnej oblohe tesne po západe Slnka. Slnko bude 21. 12. 2020 zapadať chvíľu pred
16:00 a planéty už budú tesne nad horizontom,
čo mierne sťažuje pozorovanie. Na pozorovanie
preto budeme mať možno len menej ako jednu
hodinu.

UNIKÁTNY
JAV

Ak chcete milí členovia družstva,
hľadajte na juhozápadnej oblohe Mesiac.
Tesne vedľa Mesiaca sú dve jasné planéty
Jupiter, Saturn. Planéty je už teraz možné vidieť
celkom blízko seba.
Dúfajme len, že bude jasné počasie.
František Sejut,
člen družstva a Predseda Slovenského
Zväzu Astronómov SZA Spišská Nová Ves
Zdroj: Astronomická ročenka 2020
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Viedenskí motoristi
čoraz viac využívajú
elektrické nabíjacie
stanice
Podľa spoločnosti Wien Energie, ktorá
v mene Viedne prevádzkuje a rozširuje
sieť nabíjacích staníc, motoristi od januára do októbra „natankovali“ 1,5 milióna
kilowatthodín (kWh) elektrickej energie.
To v medziročnom porovnaní zodpovedá
dvojnásobku (780.000 kWh).
Podľa najnovších údajov bolo v októbri
doplnených celkovo 15.100 elektrických
„nádrží“. V októbri 2019 išlo o 7800 nabíja-
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ní. „Vo Viedni sa čoraz viac využíva elektrická energia. To znamená, že viac majiteľov
elektrických vozidiel z Viedne a okolia čoraz
častejšie využíva nabíjacie stanice v meste,“
povedal pre agentúru APA riaditeľ firmy Michael Strebl.
Spoločnosť najviac teší fakt, že čísla stúpajú aj napriek opatreniam súvisiacim s pandémiou nového koronavírusu, napríklad vo
forme druhého lockdownu. „Od polovice marca
do polovice apríla v porovnaní s polovicou februára až polovicou marca objem nabíjaní klesol
takmer o dve tretiny. No aj druhý lockdown sa
prejavil tým, že kým v októbri bolo priemerne
487 nabíjaní denne, v novembri išlo o 428.“
Strebl zdôraznil, že Wien Energie aj napriek
pandémii a súvisiacim opatreniam vytvoril tento

rok 300 nových nabíjacích staníc, čím sa celkový
počet verejných staníc vo Viedni zvýšil na 950.
Začiatkom budúceho roka pribudne posledných
50, aby počet dosiahol plánovaných 1000 staníc.
V nadchádzajúcich rokoch mienia naďalej pracovať na rozširovaní infraštruktúry pre súkromné osoby aj prepravné firmy a taxislužby.

pustila zníženú neistotu v makroekonomických projekciách,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Centrálna banka však dúfa, že komerčné banky upustia od vyplácania dividend.
A budú mať zdroje na poskytovanie úverov, ak
by sa firmy dostali do finančných problémov v
dôsledku pandémie.
A hoci v súčasnosti vyzerá ekonomika
euroregiónu lepšie ako na jar, ECB poznamenala, že masívna finančná podpora od vlád
a skutočnosť, že niektoré problémy sa prejavia s oneskorením, znamená, že je príliš skoro

predpokladať, že ťažkosti sa už skončili.
V čase, keď ECB poslala list bankám začali
viaceré európske ekonomiky sprísňovať obmedzenia na zastavenie šírenia vírusu vrátane
Nemecka, najväčšieho hospodárstva regiónu.
ECB stanovila pokyny pre dividendy
a vyzvala banky, ktoré plánovali dividendy
alebo odkúpenie akcií, aby sa pred uskutočnením týchto krokov ubezpečili, že sú ziskové.
Veľa bánk si však tento rok vytvorilo rezervy a tvrdia, že jediný spôsob, ako si udržať
silné investície, je vyplatiť nejaké dividendy.

Bornholm. Dôvodom bolo, že pre sankcie USA
projekt opustili obe švajčiarske lode, ktoré
kládli potrubie. Americký Kongres predtým
aj napriek kritike zo strany Nemecka a Ruska
schválil zákon na ochranu energetickej bezpečnosti Európy (PEESA).
Dvomi linkami, z ktorých každá má
dĺžku 1200 kilometrov, plynovodu Severný

prúd 2 by sa malo ročne prepraviť až 55 miliárd kubických metrov (m3) plynu z Ruska do
Európy. Projekt v hodnote okolo 9,5 miliardy
eur je už na 94 % hotový. USA sa už dlho snažia projekt zastaviť, tvrdia totiž, že plynovod
príliš zvýši závislosť Európy od ruského plynu. Kritici tvrdia, že USA len chcú zvýšiť predaj skvapalneného plynu do Európy.

ECB vyzvala
banky v eurozóne,
aby minimalizovali
dividendy

Banky eurozóny by sa mali zdržať alebo minimalizovať dividendy prinajmenšom do
30. septembra 2021, aby zabezpečili, že ich
financie zostanú silné. Pre prípad, že pandémia nového koronavírusu priniesla na jar
ekonomike nepríjemné prekvapenie. Uviedla
to Európska centrálna banka (ECB).
„Napriek zlepšeniu makroekonomických
podmienok a zníženiu ekonomickej neistoty
spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19
zostáva miera neistoty naďalej vysoká a má aj
naďalej vplyv na schopnosť bánk predpovedať
strednodobé kapitálové potreby,“ uvádza sa
v liste, ktorý ECB poslala bankám.
Nové odporúčanie je však miernejšie ako
na začiatku tohto roka, keď ECB vyzvala banky, aby tento rok nevyplatili žiadne dividendy.
„Pri revízii svojho odporúčania ECB pri-

Výstavba plynovodu
Severný prúd 2 sa
približne po roku
obnovila
Výstavba nemecko-ruského plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) sa v piatok po
približne roku obnovila. Pre nemeckú tlačovú
agentúru DPA to povedal hovorca konzorcia.
Dostavbe z veľkej časti hotového plynovodu
Severný prúd 2 chcú zabrániť Spojené štáty,
ktoré hrozia firmám podieľajúcim sa na projekte sankciami.
Výstavba plynovodu sa náhle zastavila v decembri 2019 pred dánskym ostrovom
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Akcie Airbnb
sa pri svojom debute
na burze prudko
posilnili

Akcia Airbnb otvorila prvý deň svojho obchodovania s cenou 146 USD (120,51 eura),
čo bol viac než dvojnásobok v porovnaní s
cenou prvotnej ponuky (IPO) stanovenou
v stredu (9. 12.) na 68 USD.
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Otváracia cena hodnotila trhovú kapitalizáciu firmy na viac než 87 miliárd
USD. Akcie Airbnb pokračovali v raste
a posilnili sa až o 140 %, čo trhovú
kapitalizáciu zvýšilo na viac než 90
miliárd USD.
Trhová kapitalizácia Airbnb tak prekonala napríklad trhovú kapitalizáciu
spoločnosti Booking, ktorá sa pohybuje
nad 86 miliardami USD, ale aj napríklad
sietí hotelov, ako sú Marriott a Hilton (42
miliárd USD respektíve 29 miliárd USD).

Inštitúcie EÚ sa
dohodli na programe
EU4Health v hodnote
5,1 miliardy eur
Európska komisia (EK) v utorok privítala politickú dohodu medzi inštitúciami EÚ o novom ambicióznom programe
EU4Health. Európsky parlament a Rada
EÚ odobrili program, ktorý významne
prispeje k oživeniu Európy po koronakríze tým, že zlepší zdravie obyvateľov
EÚ, posilní odolnosť zdravotných systémov a podporí inovácie v zdravotníctve.
Program EU4Health zároveň pomôže
vyplniť právne medzery, ktoré odhalila
táto kríza a zabezpečí, aby zdravotnícke
systémy v krajinách EÚ lepšie odolávali ďalším prípadným hrozbám. Cieľom,
ktorý má tomu dopomôcť, je vytvorenie
európskej zdravotníckej únie.
Program EU4Health je štvrtý a najväčší
z programov EÚ v oblasti zdravia od ich
vzniku v roku 2003. Rozpočet vo výš-

ke 5,1 miliardy eur mu bol pridelený na
základe dohody medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 - 2027.
Cieľom programu EU4Health je zvýšiť
odolnosť zdravotníckych systémov pri
riešení cezhraničných hrozieb a zlepšiť
kapacitu krízového riadenia, vytvoriť
fungujúcu európsku zdravotnícku úniu
investovaním do liečby rakoviny, lepšej
pripravenosti na pandémie a zabezpečením dostupnosti liekov a inovácií a do

tretice posilnením prevencie chorôb a
podporou digitálneho zdravia.
V širšom meradle sa rozšíri práca EK na
naliehavých prioritách v oblasti zdravia, napríklad pri iniciatívach, ako sú
európske referenčné siete pre zriedkavé
choroby, boj proti rakovine, znižovanie
počtu infekcií rezistentných voči antimikrobiálnym látkam a pokračovanie v
medzinárodnej spolupráci v oblasti globálnych zdravotných hrozieb a výziev.

Petrochemická firma Ineos plánuje
vyrábať tzv. off-road Grenadier, ktorý je jej
prvým „vpádom“ do automobilového priemyslu. Pôvodne ho chcela vyrábať vo Walese,
toto leto však uviedla, že namiesto toho uvažuje o kúpe závodu v Hambachu.
Nemecký automobilový gigant Daimler
spôsobil prekvapenie, keď oznámil, že ponúk-

ne továreň v Hambachu na predaj v snahe
znížiť náklady, keďže čelí stratám v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Bude
však pokračovať vo výrobe elektromobilov
Smart a častí nového elektrického SUV Mercedes vo francúzskom závode do roku 2024,
uviedol zdroj z Hambachu.

Vyjednávači Európskeho
parlamentu a Rady
Európskej únie dospeli
ku kompromisu
o sedemročnom rozpočte
Nemecký automobilový koncern Daimler,
vlastník značky Mercedes-Benz, predal
svoju továreň na výrobu automobilov
Smart na severovýchode Francúzska
britskej spoločnosti Ineos. Uviedol to
v utorok pre agentúru AFP zdroj blízky
vedeniu továrne, ktorý nechcel byť menovaný.
„Predaj bol podpísaný v pondelok
(7. 12.) večer,“ povedal zdroj s tým, že dohoda zachová 1300 z 1500 pracovných miest
v závode v Hambachu.

december 2020
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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.

december 2020
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„Tento svet je ako kniha
a tí čo necestujú, prečítali
len jednu stranu”
sv. Augustín

december 2020
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„A opäť klopú na dvere Vianoce.
Najkrajší sviatok v roku.
V našich domovoch sa šíri vôňa
koláčov, medu, jabĺčok, vôňa pohody.
Ľudia sú k sebe milší, ohľaduplnejší.
Je čas zastaviť sa a zrátať, čo sme dali
jari a letu, ako nás obdarovala jeseň.
Jar–leto–jeseň–zima.
Večný a nekonečný reťazec krásy:
človek–dobro–príroda–krása–život!
Eva Kollárová, Stará Ľubovňa

VÁŽENÍ ČLENOVIA DRUŽSTVA A OBCHODNÍ PARTNERI. ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ
DÔVERU A SPOLUPRÁCU V ROKU 2020. PRAJEME PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH
SVIATKOV, VEĽA OSOBNÝCH A PRACOVNÝCH ÚSPECHOV V NOVOM ROKU 2021.

