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Výborne sme naštartovali predaj dovolenkové-
ho programu PV, dokonca sme v predaji prekro-
čili plánovaných 200 zmlúv PV a sprostredko-
vali sme ich 210. Pripravujeme ďalšie zaujímavé 
možnosti pre členov. Naša vízia je budovanie 
pasívnych príjmov a v tomto smere sú aj všetky 
naše vykonané kroky. 
 Predaj PV nám dovoľuje napĺňať naše ambí-
cie v rozvoji dovolenkového programu a to kon-
krétne pre nás znamená, že chceme čím skôr zre-
konštruovať Hotel Raj na úroveň, ktorú poznáme 
z apartmánov Kukučka. Lokalita, v ktorej sa hotel 
nachádza je veľmi atraktívna a ponúka ešte viac 
aktivít ako sa dá zažiť v Tatrách, aj keď ani tie nie 
sú príliš ďaleko… No je pred nami obrovská úloha 
a tou je zrekonštruovať interiér hotela.
 Aktuálne sa začala renovácia vykurovania, 
výmena plynového kotla a výmena všetkých radi-
átorov, hlavných rozvodov, regulačných ventilov. 
Toto by sme chceli uskutočniť do konca mesiaca, aby 
sa mohol hotel čím skôr otvoriť našim členom s PV. 
 Následne by sme chceli v apríli hotel opäť 
uzavrieť na 4-5 týždňov a spustiť rekonštruk-
ciu interiéru a vybudovanie prístavby (kuchyňa  
a rozšírenie reštaurácie). Bude záležať na tom, 
či sa podarí vďaka predaju PV nazbierať dosť 
finančných prostriedkov na kompletnú rekon-
štrukciu. Preto by bolo výborné, aby sa členovia 
rozhodli pre nákup PV ešte v najbližších týž-

Editorial
V roku 2021 sme urobili kus 
dobrej práce a verím, že nový 
rok bude ešte lepší. 

Je čas. Splňte si daňové povinnosti 
s pomocou partnerstva v TD   
Posledný termín na zaplatenie cestnej dane sa blíži. Ak používate 
vozidlá patriace do kategórie L (mopedy, motocykle, trojkolky, štvor-
kolky), M (osobné automobily a autobusy), N (nákladné vozidlá)  
a O (prípojné vozidlá) evidované v Slovenskej republike...
 / viac na strane 3

Ušetrite na nákupoch v Kauflande.  
Blížime sa k zisku z množstevnej zľavy
Starší družstevníci si pamätajú výrok našich pradedov:   
„Lepší je ten groš, ktorý nevydáš, ako ten, čo ťažko zarobíš!“ Aj preto 
sme v našom družstve otvorení aktivitám, ktoré prinášajú našim  
členom úsporu. 

/ viac na strane 7

dňoch, aby sme túto úlohu zvládli a posunuli 
náš PV na úplne inú úroveň, veď to robíme pre 
nás - členov Tradičného družstva. Bol by to veľký 
krok, lebo tým by sme sa stali atraktívnym part-
nerom aj pre 7ACROSS. Určite by to zohralo 
veľký význam aj pri rozširovaní členskej základ-
ne a to by pomohlo priniesť kapitál na ďalší ešte 
rýchlejší rast družstva a rast refundácie. Včasné 
splnenie cieľa zrekonštruovať hotel aj z interié-
ru, môže mať skutočne veľký význam v ďalšom 
napredovaní. Verím, že tento pohľad Vám priblí-
žil význam tohto relatívne nenápadného cieľa, 
ale pre nás to má veľký význam. Teda rok 2022 
bude v znamení PV a rekonštrukcie Hotela Raj. 
 Ďalej podnikneme prvé kroky smerujúce 
k solidárnej snahe pomôcť vysporiadať pohľa-
dávky NFD a posnažíme sa predajom voľných 
nevyužitých týždňov zo 7ACROSS získať prvý 

kapitál, aby sme začali aj tento proces.
 Do nového roku prinášame predovšetkým 
možnosť investície pre tých členov, ktorí po-
vedzme “sa nevidia” v projekte PV a preto im 
čoskoro pripravíme možnosť podporiť rozvoj 
družstva inak, aby sme mali spravodlivé pod-
mienky pre všetkých členov. Táto možnosť bude 
veľmi zaujímavá z pohľadu finančných výno-
sov… už čoskoro ju predstavíme.
 Uplynulý rok nám podľa predbežných odha-
dov priniesol zisk a tento rok by sme ho samo-
zrejme ešte radi zvýšili. Verím, že vzájomnou 
spoluprácou sa nám to podarí.
 Teším sa na spoluprácu v novom roku a že-
lám Vám všetkým členom a Vašim rodinám veľa 
zdravia a veľa úspechov v novom roku!

Martin Cigánek,  
predseda Tradičného  Družstva



O priemyselnú halu, ktorú vďaka dotácii  
v rámci akčného plánu pre najmenej roz-
vinuté okresy v roku 2020 postavilo mesto 
Vranov nad Topľou vo svojom priemysel-
nom parku Ferovo, prejavil záujem výrobca 
fotovoltických panelov. 
 Spoločnosť Agora Solar, ktorá sa do opa-
kovanej obchodnej verejnej súťaže na prená-
jom prihlásila ako jediný uchádzač, avizuje do 
konca roka 2025, spustenie výroby fotovoltic-
kých panelov, po ktorých rastie dopyt. 
 „Nájomca zamestná 30 zamestnancov 
od spustenia výrobnej linky, najneskôr však 

Záujem o zelenú energiu na Slovensku  
rastie. Okolo Vranova krúži nový investor

do 31. decembra 2023, ďalších 20 zamest-
nancov zamestná najneskôr do 31. decem-
bra 2025,“ informuje návrh na uznesenie 
mesta o nájme.
 Ako vyplýva z prezentácie spoločnosti 
vo zverejnenom materiáli, v nasledujúcich 
rokoch by počet zamestnancov mohol ďalej 
rásť, keďže Agora Solar plánuje okrem pr-
votných investícií vo výške spolu štyri mi-
lióny eur investovať vo Ferove v roku 2027 
ďalších 5,5 milióna eur na výstavbu druhej 
výrobnej haly, nákup technológie a rozšíre-
nie skladových priestorov. 

 Hlavnou myšlienkou výstavby mestskej 
priemyselnej haly, "podnikateľského inku-
bátora", bolo vytvoriť zázemie na rozbeh 
začínajúcich firiem a podporiť zamestna-
nosť v regióne. 
 Príchod investora z  oblasti solárnej 
energetiky podčiarkuje prudký rozvoj do-
pytu po zelených energetických riešeniach, 
na ktoré stavila politika Európskej únie, aj 
pod Tatrami. Sme preto radi, že aj Tradičné 
družstvo podniká v  oblasti zelenej energe-
tiky rozsiahle aktivity. 

Redakcia DN

„Nikto nemôže zapískať 
symfóniu. Na jej zahranie 
je potrebný celý orchester.“ 
H.E. Luccock
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mín na podanie daňového priznania k dani z príj-
mov právnickej osoby a k dani z príjmov fyzickej 
osoby za uplynulý rok 2021. 
 Ak ste živnostníkom alebo vlastníte s.r.o. či 
občianske združenia a navyše využívate vozidlá 
na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú 
činnosť, je najvyšší čas rozhodnúť sa, komu zve-
ríte svoju účtovnú administratívu.
 Tradičné družstvo spolupracuje s holdingo-
vou spoločnosťou adv, ktorá poskytuje komplex-
né služby s právnou ochranou prostredníctvom 
15 dcérskych spoločností. Jedna z nich sa špe-
cializuje na profesionálne vedenie účtovníctva, 

Posledný termín na zaplatenie cestnej dane sa 
blíži. Ak používate vozidlá patriace do kategórie 
L (mopedy, motocykle, trojkolky, štvorkolky), 
M (osobné automobily a autobusy), N (náklad-
né vozidlá) a O (prípojné vozidlá) evidované  
v Slovenskej republike na podnikanie alebo inú  
samostatnú zárobkovú činnosť, ste povinný  
podať daňové priznanie k dani z motorových  
vozidiel najneskôr do pondelka, 31. januára  
a v tento deň aj daň zaplatiť. 
 Dávame do pozornosti aj blížiaci sa 31. ma-
rec, ktorý nedá spávať mnohým podnikateľským 
subjektom. Je to totiž zákonom stanovený ter-

ktoré je jednou z najdôležitejších súčastí každej 
prosperujúcej firmy. Poskytuje špičkové služby v 
oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, 
právne zázemie pri daňových kontrolách,  legál-
ne zníženie nákladov prostredníctvom optimali-
zácií pod dohľadom právnikov. Kladie dôraz na 
digitalizáciu, elektronickú komunikáciu a vzde-
lávanie klienta a jeho zamestnancov. Špecializu-
je sa aj na spracovanie mzdovej agendy. Všetky 
nadštandardné služby ponúka navyše s právnou 
ochranou.

Redakcia DN

Je čas. Splňte si daňové povinnosti s pomocou  
partnerstva v Tradičnom družstve

Povinné zmluvné poistenie (PZP), čiže 
správne poistenie zodpovednosti z prevádz-
ky vozidla, je základným poistením každého 
auta. Bez povinného zmluvného poistenia 
nie je možné jazdiť bez toho, aby sa vodič 
vystavoval riziku vysokých sankcií. Mohlo 
by sa zdať, že povinné zmluvné poistenie je  
vo všetkých poisťovniach rovnaké a záleží 
preto len na cene.

Spoľahnite sa na špecialistu PZP

 Áno, cena je asi najdôležitejším para-
metrom pre nákup povinného zmluvné-
ho poistenia, ale nemalo by to byť to jediné.  
V niektorých poisťovniach sú totiž v základnom 
poistení obsiahnuté aj rôzne rozšírenia – napr. 
asistenčné služby, poistenie proti živelným 
udalostiam (krupobitie, povodeň), úrazové po-
istenie alebo poistenie pri stretnutí so zverou.
 Práve pre tieto prípady Vám dokážu 

zmluvní finanční špecialisti spolupracujúci 
s družstvom nájsť dobré poistenie za najniž-
šiu cenu na poistnom trhu.
 Preneste si vaše zmluvy do našej správy  
a získajte od nás kompletný servis.  
 Kalkulačku pre výpočet a porovnanie cien  
nájdete na webe Tradičného družstva  
td-coop.eu/financie.
 Redakcia DN

PZP

január 2022

Štandardná  
účtovná spoločnosť Účtovníctvo v adv

Analýza účtovných dokladov

Účtovanie účtovníkom

Optimalizácia účtovník účtovník + právnik

Skúsenosti tímu daňový právnik (poradca), 
znalec, kontrolór

Právne zázemie pri daňových kontrolách účtovník účtovník + právnik

Cena služby porovnateľná porovnateľná

Digitalizácia elektronického spisu 

Elektronická komunikácia s klientmi 

Vzdelávanie pre klienta a zamestnancov

https://www.td-coop.eu/financie
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Už po tisícročia sa históriou ľudstva tiahne 
ako zlatá niť túžba po návrate „strateného 
raja“, či „zlatého veku“, ako o tom píše Miguel 
de Cervantes Saavedra vo svojom vari najzná-
mejšom diele, v ktorom hlavný hrdina Don 
Quijote takto medituje: „Šťastlivý vek a šťast-
livé storočia, ktoré stredovekí ľudia nazvali 
zlatými, a nie azda preto, že by sa zlato, toľme 
cenené v našom železnom veku, získavalo za 
oných šťastlivých čias bez námahy, lež preto, 
že ľudia vtedy žijúci nepoznali dve zlovestné 
slová: ,moje´ a ,tvoje´. Boli totiž v tom svätom 
veku všetky veci spoločné.“ 
 Takúto nostalgiu nachádzame aj u Plínia, 
Pomponia Mella, Vergilia, Ovídia, Senecu, ba 
nachádzame ju aj v celých dejinách kresťan-
skej civilizácie.
 Aj v knihe kníh, Biblii, sa píše o prvých 
kresťanoch, ktorí vytvorili na tú dobu pozoru-
hodné spoločenstvo spravodlivých a rovných, 
v ktorom bol ľudský egoizmus a individualiz-
mus nahradený kolektívnym duchom. O vnú-
tornom živote a ďalšom rozširovaní tejto prvej 
cirkevnej obce v Jeruzaleme nám podávajú 
úchvatný obraz Skutky apoštolov: „Množstvo 
veriacich malo jedno srdce a jednu myseľ.  
A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, 
je jeho, ale všetko mali spoločné.“ (Sk 4, 32)

Libertália — obec slobodných ľudí

 V tomto spoločenstve teda dominoval ko-
lektívny duch, spočívajúci nielen v spoločnom 
vlastníctve majetku, ale aj v spoločnej zodpo-
vednosti za osud každého člena spoločenstva, 
pretože sa v ňom rozdeľovalo „každému podľa 
toho, kto ako potreboval.“ (Sk 4, 34)
 História zaznamenala nespočetné množ-
stvo pokusov o vytvorenie sociálne spravod-
livej spoločnosti. Tie najstaršie siahajú až do 
predkresťanskej doby. Vari najvýraznejšie sa 
prejavili u príslušníkov vyvoleného národa  
v období od 2. storočia pred Kristom do roku 
68 nášho letopočtu. V tomto období existova-
la židovská polomníšska sekta esejcov (aj esé-
nov či essenov), ktorí v Kumráne na púšti pri 
Mŕtvom mori vytvorili komunitu, zachováva-
júcu prísne pravidlá života (celibát, spoločný 
majetok, spoločný život).
 Aj v časoch ranokresťanskej Cirkvi za-
znamenala história pozoruhodné pokusy  
o založenie spoločenstiev na báze spoločného 
vlastníctva. Od 3. storočia vznikali kláštory,  
v ktorých bol všetok majetok spoločný. Prin-
cíp kláštorov bol prevzatý zo židovstva, ale 
známy bol aj mimo židovstva a kresťanstva. 
Ich vplyv na formovanie sa okolitej spoloč-
nosti však bol do istej miery obmedzený, pre-
tože boli uzavretými komunitami, neraz izo-

lovanými od vonkajšieho sveta. 
 Aj v protestantskom prostredí dochádzalo 
k pokusom o vytvorenie sociálne spravodli-
vej spoločnosti. Vari najvýznamnejšími boli 
husitské mestské republiky a Münsterská ko-
múna. Najskvelejší sociálny experiment však 
vznikol začiatkom 17. storočia v katolíckom 
prostredí. Išlo o jezuitský štát v Paraguaji, 
ktorý trval od roku 1609 do roku 1768 a fun-
goval na princípe dominancie kolektívneho 
vlastníctva, popri nepatrnom individuálnom 
vlastníctve miestnych Indiánov.
 Aj v súčasnej dobe je princíp kolektívneho 
vlastníctva významným faktorom udržiava-
nia sociálneho zmieru vo vyspelých krajinách 
sveta. Budúcnosť patrí solidárnej ekonomike, 
v ktorej má významné postavenie družstev-
níctvo. Existuje už nemálo príkladov úspeš-
ných kooperatívov v celosvetovom meradle 
od solidárnej ekonomiky Brazílie po baskický 
megakooperatív Mondragón alebo družstev-
nú regionálnu ekonomiku v severotalianskom 
regióne Emilia Romagna.
 Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom 
texte, história zaznamenala mnoho úspeš-
ných spoločenstiev, charakterizovaných 
spoločným vlastníctvom majetku, pričom 
niektoré z nich vznikali za kurióznych pod-

január 2022
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mienok. K takým patrila Libertália, obec 
slobodných a rovných ľudí na Madagaskare, 
na rozhraní 17. a 18. storočia. Tento ostrov je 
Slovákom zvlášť blízky, pretože na ňom krát-
ko pôsobil a na ňom aj našiel smrť slovenský 
dobrodruh, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, 

spisovateľ, plukovník francúzskej armády, 
veliteľ poľskej armády a dôstojník rakúskej 
armády gróf Móric Beňovský, zvolený v roku 
1776 miestnymi kmeňovými náčelníkmi za 
kráľa kráľov Madagaskaru. Avšak v dobe, keď 
sa Beňovský dostal na tento ostrov, už Liber-
tália neexistovala. Zanikla niekoľko desaťročí 
pred pôsobením Mórica Beňovského na Ma-
dagaskare.
 Libertália vznikla v roku 1695 a prežila 
len jedno krátke desaťročie. Autorom idey jej 
založenia bol dominikánsky mních Caraccioli 
a jeho sen o vytvorení sociálne spravodlivej 
spoločnosti v praxi realizovali na ostrove Ma-
dagaskar piráti pod vedením francúzskeho 
korzára Missona, Caraccioliho priateľa.
 Misson sa narodil v Provensálsku. Tento 
región sa nachádza v juhovýchodnom Fran-
cúzsku pri pobreží Stredozemného mora. 
Misson mal len šestnásť rokov, keď sa v Mar-
seille upísal vojnovému námorníctvu a dal sa 
najať na vojenskú fregatu La Victoire. Keď raz 
loď, na ktorej sa plavil, zakotvila v Neapole, 
stretol sa s dominikánom Caracciolim, ktorý 
sa stal jeho nerozlučným priateľom. Až natoľ-
ko, že Misson svojho druha prepašoval na loď 
a neskôr sa spolu plavili po moriach.
 Pôvodným poslaním lode La Victoire za-
čiatkom 90. rokov 17. storočia bolo chrániť 
francúzske obchodné lode proti Angličanom. 

Lenže Misson aj so svojím priateľom túži-
li osamostatniť sa a venovať sa pirátskemu 
remeslu. Čakali len na vhodnú príležitosť, 
ktorá sa naskytla, keď La Victoire v jednom 
zničujúcom boji potopila anglickú korzársku 
loď Winchelsea. Pri tejto bitke zahynul ka-

pitán La Victoire aj všetci dôstojníci okrem 
Missona, ktorý sa stal hrdinom v tejto bitke. 
V kritickej chvíli zachránil loď tak, že vydal 
povel strieľať na zadnú časť anglickej lode, 
na ktorej sa nachádzal sklad pušného prachu. 
Missonov zámer sa vydaril a anglická loď po 
výbuchu skladu s prachom klesla ku dnu. Po 
tomto triumfálnom víťazstve Misson s Ca-
racciolim oslovili zvyšných sedemdesiattri 
členov posádky, ktorí bitku prežili, ponukou 
stať sa pirátmi. Ich úsilie slávilo úspech a tak 
sa La Victoire stala pirátskou loďou. Je však 
potrebné poznamenať ku cti Missona a jeho 
pirátov, že hoci prepadávali lode, ľudí nemu-
čili ani nezabíjali. Z prepadnutých lodí si brali 
len toľko tovaru a potravín, koľko potrebovali 
na prežitie. 
 Zlato, ktoré našli na zajatých lodiach,  
sa neskôr dostalo do pokladnice Libertálie.
 Dôstojníci z La Victoire sa správali k ná-
morníkom ako bratia, čo bolo v tých časoch 
skutočnou raritou. Misson sa úplne líšil od 
iných pirátov. Na svojej lodi La Victoire mal 
bielu vlajku s nápisom „Za Boha a za slobo-
du“. A paradoxne, slobodu aj udeľoval. Keď sa 
zmocnil viacerých otrokárskych lodí, otrokov 
prepúšťal na slobodu, alebo nimi dopĺňal svo-
ju posádku. Mohli by sme teda povedať, že to 
bol pirát ľudomil. 
 Keď sa koncom 17. a začiatkom 18. storočia 

pustili námorné mocnosti Európy do spoloč-
ného boja proti pirátom, zamierili pirátske 
spoločenstvá na juh. Baštou viacerých pirát-
skych spoločenstiev sa stal ostrov Madagas-
kar. Tam zamieril so svojou loďou aj Misson 
a v roku 1695 založil v zátoke Diega Suaréza 
obec slobodných ľudí s názvom Libertália, 
ktorá sa v priebehu niekoľkých rokov roz-
rástla na niekoľkotisícové, výborne opevnené 
mesto.
 Zloženie obyvateľstva bolo pestré – Euró-
pania, domorodí Malgaši i černosi. Kolonisti 
postupne vybudovali obchody, dielne a lo-
denice, z ktorých čoskoro vyplávali dve nové 
lode – Avant a Liberté. Potravinovú základňu 
získala Libertália kúpou dobytka a pôdy od 
domorodcov. Zo spoločnej pokladnice Liber-
tálie, ktorú dotovalo pirátstvo, bola financo-
vaná výstavba a rozvoj mesta, ako aj zabezpe-
čenie invalidov. 
 Misson a jeho priateľ dominikán vytvorili 
stálu správu a vypracovali zákony, ktorými sa 
Libertálčania riadili. Všetci osadníci (Briti, 
Holanďania, Francúzi, Afričania a Arabi) si 
boli rovní. V kolónii neexistovalo súkromné 
vlastníctvo. Lodenice, dielne i pôda boli vo 
vlastníctve obce. V Libertálii platil prísny re-
žim. Harmonickému spolužitiu napomáhal 
zákaz hazardných hier, pitia alkoholu, nadá-
vok a bitiek.
 Libertáliu riadila Rada starších, ktorá 
bola volená každé tri roky. Všetci kolonisti vo 
veku od sedemnásť do šesťdesiat rokov boli 
povinní pracovať v pracovných čatách po dva-
nástich mužoch. Najvyšším predstaviteľom, 
protektorom Libertálie, sa pochopiteľne stal 
Misson a jeho sekretárom bol Caraccioli. Lo-
ďstvu velil americký pirát Tew.
 Istú dobu Libertália prekvitala, ale aj ten-
to pozoruhodný sociálny experiment zničila 
ľudská chamtivosť a zloba. Misson sa totiž  
v dobe najväčšieho rozkvetu Libertálie vybral 
na výpravu pozdĺž pobrežia smerom na juh  
v snahe preskúmať túto oblasť a práve to vyu-
žili domorodí Malgaši, bývajúci mimo Liber-
tálie, spolu s konkurenčnými pirátmi z iného 
spoločenstva. V roku 1705 prepadli a zničili 
Libertáliu, v ktorej ostali len ženy, deti, star-
ci a nepatrný počet bojaschopných mužov 
pod velením Tewa. Zachránili sa iba niekoľkí 
Libertálčania na čele s Tewom, ktorí ušli na 
more, kde sa stretli s Missonom. Missonova 
loď sa neskôr rozbila o koralové útesy a po-
topila sa spolu s Missonom a jeho domini-
kánskym druhom. Libertália už nikdy nebola 
obnovená a čoskoro upadla do zabudnutia. 
Napriek tomu má pre nás nadčasový význam. 
Jej nosná myšlienka predbehla svoju dobu  
a vošla do histórie ako jeden z najoriginálnej-
ších pokusov o nastolenie sociálne spravod-
livej spoločnosti, hoci len na malom území 
ostrova Madagaskar...

Karol Dučák, člen družstva

„história zaznamenala mnoho  
úspešných spoločenstiev,  

charakterizovaných spoločným  
vlastníctvom majetku,...“

január 2022
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Vitajte na palube! Rozhovor s členkou 
družstva Ing. Ľubicou Kuttnerovou

Príbehy členov Tradičného družstva  
zo Slovenska, Česka a Poľska.  
Ich ciele a motivácie. 

Bola som pozvaná na prezentáciu. Tichým hla-
som nám mladý štíhly pán hovoril o možnosti, 
ako si platením svojich nákupov cez vernostnú 
kartu vytvoriť po rokoch príjem. V pilotnom pro-
jekte sa sledovalo, aký obrat za nákupy bežných 
potrieb pre život urobili vybraní zákazníci v pre-
dajniach potravín za jeden rok. Nemali veľké pro-
striedky. Ale ročný obrat bol natoľko zaujímavý, 
že sa nápad prehupol do reality. Páčilo sa mi, že 
sa jedná o slovenskú spoločnosť. Z východu Slo-
venska. Geniálne bolo, že len tým, že budem na-
kupovať potraviny, drogériu a podobne, si môžem 
pre nás po niekoľkých rokoch vyrobiť niečo ako 
záchrannú sieť na čas, keď už budem v dôchodku. 
Bola som vtedy čerstvo po 7 ročnej materskej do-
volenke. Každá koruna bola dobrá. V pôvodnom 
družstve som bola od roku 2007, neskôr som pri-
stúpila do Tradičného družstva.  Čo všetko môže 
znamenať družstvo? Zisťujem postupne. 

Ako som spomínala, dovážam prírodné probioti-
ká spoločnosti Daflorn. S vysokým obsahom Lac-
tobacillus Bulgaricus DWT1. Kmene sú získavané  
v horských vodných prameňoch. Sú to najodolnej-
šie probiotické kmene, aké vôbec boli objavené.  
Surovinou na ich množenie je buď bio kravské, ale-
bo kozie mlieko. Výroba je prírodná. Nik na svete  
podobným spôsobom probiotiká nepripravuje. 
„Keď neužívam antibiotiká, načo by mi boli?“
Chápem tento postoj. Spomeniem preto len nie-
ktoré ich neopakovateľné charakteristiky: nevadí 
im kyslé prostredie žalúdka; v ich prítomnosti sa 
naše probiotické baktérie ďaleko ľahšie množia. 
Priľnavosť k stene čreva je 21 dní, oproti priľna-
vosti našich vlastných probiotických baktérií 1–2 
dni. Nezostávajú len v čreve, ako jediné prechá-
dzajú aj do krvi a tak sa dostávajú do bunky tela. 
Ovplyvňujú preto základnú imunitu, a aj získanú 
bunkovú imunitu. Ovplyvňujú imunitu celkom.  
V bunke kmene Lactobacillus Bulgaricus DWT1 
repolarizujú protizápalové makrofágy M2 (Rako-
vina sa v tele na začiatku dlho maskuje ako zápal. 
Preto telo vytvára protizápalové látky, makrofágy 
M2. Tie rakovine nevadia, nebránia jej v raste.) 
na protirakovinové makrofágy M1. To bol svetový  
objav ! Tiež viažu cholesterol. Normalizujú cukor.
Sú bezlaktózové. Zistilo sa aj, že bránia vzniku 
cytokínovej búrky, preto vzniku autoimunitných 
ochorení. Osvedčili sa tiež pri Covid ochorení.  
Z pacientov, ktorí ich v Bulharsku užívali, nik ne-
zomrel, nik neskončil na pľúcnej ventilácií. Vhod-
né sú pre deti i dospelých. Každý člen podporuje 
naše družstvo, ako vie. Rozhodla som sa preto pre 
zaplatenie ročnej reklamy v našich DN. Každý 
mesiac sa budete môcť dozvedieť rôzne dobré skú-
senosti s nimi. Verím to bude pre našich členov 
zaujímavé.

Pri  dvoch malých deťoch som vtedy pracovala 
ako poisťováčka. Potrebovala som priestor, aby 
som mohla chodiť s jednou našou dcérkou viac-
krát do roka na liečenia. Môj manžel preto veľ-
mi veľa pracoval a zavialo ho to až do Bulharska. 
Doniesol mi odtiaľ CD o probiotikách. Vedel, že 
ma zaujíma hlavne prírodný spôsob liečenia. Až 
3 mesiace trvalo, než som si spomenuté CD vypo-
čula. K poistkám vďaka pomoci mojej polovičky 
pribudli probiotiká. Aký sú neoceniteľný poklad, 
ukazuje dnešok.
 Uvedomujem si, že sama nedokážem toľko, 
ako keď sa spojím s druhými. V našom družstve 
je príjemné podieľať sa na budovaní niečoho, čo 
sa zanechá pre naše deti. Na brigádach Hotela 
Raj som sa bližšie spoznala s niektorými našimi 
družstevníkmi. Inšpiratívnymi a šikovnými ľuď-
mi. Vzájomná podpora a pomoc sú cenný dar. Po-
sledné mesiace v družstve neboli jednoduché. Boli 
a ešte asi budú náročné hlavne pre vedenie nášho 
družstva. Ten tichý pán z prezentácie je neúnav-
ný bojovník. Verím mu. Pravda zostáva pravdou 
a čas ju ukáže. Teším sa, že vďaka dovolenkovým 
týždňom, im som porozumela len minulý rok, 
budem okrem platenia už aj dovolenkovať a tak 
“tvrdo” :-) pracovať na svojom dôchodku.

Kedy a ako ste sa dostali k myšlienke členstva 
v družstve?

Aké produkty v rámci podnikania ponúkate
a ako ich zapájate do života družstva?

Ako podnikateľka ste už v istej miere auto-
nómne fungovali aj pred tým, akú pridanú 
hodnotu Vám dáva členstvo v družstve?

január 2022

Ľubica Kuttnerová, 
členka družstva
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Probiotík máme v ponuke okolo 40 druhov. 
Dajú sa rôzne kombinovať, podľa zdravotných 
problémov. Osobné, či telefonické konzultá-
cie sú bezplatné. Poštovné pri nákupe cez náš  
e-shop sa platí. Poskytujeme aj zľavy, pri náku-
pe nad 250 € – 5% a pri nákupe nad 450 € – 10%. 
Berieme sa do úvahy posledných 30 dní. 
 Pre členov družstva sa bude v tomto roku 2022, 
kedy beží reklama v DN,  brať do úvahy 60 dní.  
Ak bude nákup v rámci 60 dní nad 250 €, bude 
poskytnutá 5% zľava. Ak nad 450 € – 10% zľava. 
 Pre viac informácií o Daflorn probiotikách je 
možné si pozrieť rozhovory, ktoré máme uverejnené 
na našej stránke v našom Blogu,
alebo preštudovať záložku Informácie či Klinické 
štúdie. Prípadné nejasnosti rada vysvetlím. Kva-
lita a funkčnosť Daflorn probiotík bola a je záru-
kou našich verných a aj nových zákazníkov.

Spoločenstvá, družstvá určite majú budúcnosť! 
Jednotnú skupinu ľudí s  dobrým cieľom ťažko 
zastaviť. Asi si dnes ani neuvedomujeme, ako až 
môžeme vyrásť. Každý člen tak získa. Informu-
jeme a podporujeme sa navzájom. Môžeme spo-
lu aj v zdraví, napr.  vďaka Daflorn probiotikám 
užiť svoj život, dovolenky i náš dôchodok! Všetko 
dobré, veľa lásky, radosti, zdravia i šťastia Vám 
z kraja tohto nového roka, milí družstevníci,  
zo srdca prajem!

Spoločenstvá, družstvá určite majú budúcnosť! 
Jednotnú skupinu ľudí s  dobrým cieľom ťažko 
zastaviť. Asi si dnes ani neuvedomujeme, ako až 
môžeme vyrásť. Každý člen tak získa. Informu-
jeme a podporujeme sa navzájom. Môžeme spo-
lu aj v zdraví, napr.  vďaka Daflorn probiotikám 
užiť svoj život, dovolenky i náš dôchodok! Všetko 
dobré, veľa lásky, radosti, zdravia i šťastia Vám 
z kraja tohto nového roka, milí družstevníci,  
zo srdca prajem!

Som jedným z konzultantov v našom družstve. 
Využila som možnosť prísť na porady a školenia. 
Tu som sa veľa dozvedela, boli mi zodpovedané 
moje otázky. Podporilo to moje presvedčenie, zo-
trvať a  byť podľa vlastných možností aktívna. 
Rada sa znova zúčastním brigád na Hoteli Raj. 
Teším sa na finálnu verziu nášho Raja!

V čom je pre členov družstva Vaša ponuka  
výhodnejšia oproti kupujúcim z externého  
prostredia? 

Obdobie poznačené pandémiou zvýraznilo  
potrebu spolupráce a samostatnosti družstevných 
celkov, vidíte to tak aj vy? Očakávate,  
že sa tento trend potvrdí aj v ďalšom období?

Aké ďalšie aktivity v rámci družstva vykonávate? 

môžete tak urobiť aj teraz tu > 

Čím skôr dosiahneme potrebný počet pred-
bežných objednávok, tým skôr ich budeme 
môcť pre našich členov nakúpiť. Členovia tak 
vďaka družstvu budú môcť ušetriť a ušetrené 

Starší družstevníci si pamätajú výrok našich 
pradedov:  „Lepší je ten groš, ktorý nevy-
dáš, ako ten, čo ťažko zarobíš!“ 
Aj preto sme v našom družstve otvorení akti-
vitám, ktoré prinášajú našim členom úsporu. 
 Začiatkom januára sme v našom druž-
stve spustili predpredaj objednávok na nákup 
Darčekových poukážok Kaufland. Odhodlali 
sme sa k tejto aktivite hlavne preto, že samot-
ní členovia prejavili v ankete záujem o nákup 
týchto poukážok, aby mohli získať ďalšiu extra 
zľavu k nákupu v obchode. Kaufland ponúka 
množstevné zľavy firmám pri nákupe väčšie-
ho počtu poukážok a práve tieto zľavy môžu 
získať členovia družstva. Okrem týchto zliav 
ponúka Kaufland aj ďalšie svoje akcie, kde 
napríklad pri nákupe nad 50 eur dostane zá-
kazník ďalšiu zľavu 5%. V takýchto prípadoch 
člen nášho družstva dokáže ušetriť až 10 % 
pri väčšom rodinnom nákupe. Ubehlo len pár 
dní a členovia si objednali už viac ako 40 %  
z potrebného počtu objednávok. Ani sa nena-
zdáme a bude tu Veľká noc, preto ak ste si ešte 
nerezervovali nákup Darčekovej poukážky,  

peniaze použiť na získanie väčšieho členského 
podielu v družstve. Je to mechanizmus, ktorý 
umožňuje len osobnou lojalitou k produktom 
družstva, alebo k jeho aktivitám, získať vyšší 
podiel na zisku družstva a vytvoriť si tak vlast-
ný družstevný dôchodok. .  

Redakcia DN

Ušetrite na nákupoch v Kauflande.  
Blížime sa k zisku z množstevnej zľavy 

Klik na Záväznú objednávku

Prejsť na blog 
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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. 

1. Člen družstva šetrí tisícky eur na ubytovaní na 
dovolenkách počas svojho života. Dovolenkuje bez 
nákladu na ubytovanie, len za zámenný poplatok.

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. 

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...

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.

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.

Dovolenkový program PV, má tieto výhody:



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 Vacation - oficiálna stránka

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

Nové*
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https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/ProgramVacationOfficial
https://www.facebook.com/groups/490529654928651
https://www.facebook.com/groups/490529654928651
https://www.youtube.com/channel/UCCLcf3jHaM7zyfKa6iz_5WA
https://www.youtube.com/channel/UCCLcf3jHaM7zyfKa6iz_5WA
https://www.youtube.com/channel/UCCLcf3jHaM7zyfKa6iz_5WA
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://twitter.com/tradicne
https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://twitter.com/tradicne
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PORADENSTVO

DÔCHODKY

ŠPORTOVÉ KLUBY

ÚČTOVNÍCTVO

DEVELOPMENT

STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ

DOVOLENKOVÝ 
PROGRAM VACATION

HYPOTÉKY

SPOLOČNOSŤ ADV SERVICES S.R.O. 
POSKYTUJE KOMPLEXNÉ SLUŽBY 

S PRÁVNOU OCHRANOU.

NAKUPOVANIE A ENERGIE

INVESTÍCIE

ZDRAVIE

POISTENIE

www.advholding.sk

REALITY
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Novoobjavené  
vodné probiotiká 
z prameňov 
bulharských hôr

www.bulgaricus.sk | +421 911 937 944 | info@bulgaricus.sk   

Lactobacillus bulgaricus DWT1  
a Streptococcus thermophilus DWT4

„Brala som Biomilk Hepanorm prach a kapsule  
Laktera Rose oil. Chodím každý deň do prírody!  
Inokedy som každú jar prechodila s vreckovkou  
v ruke, lebo mi slzy z očí tiekli potokom – vďaka  
alergii na niektoré kvitnúce druhy. Túto jar chodím 
do prírody bez vreckoviek a sĺz. Tieto probiotiká  
fungujú naisto! Viem to, lebo sa nestačím čudovať, 
že neplačem a nekýcham. Ani raz. A to beriem  
len tretie balenie a funguje to takto od začiatku. 
Tento rok som vonku úplne KAŽDÝ DEŇ a vreckovky 
vôbec nepotrebujem.“

január 2022



Faktory  
podporujúce  
infláciu  
v eurozóne počas 
roka oslabnú

Svetová banka 
očakáva v roku 
2022 spomalenie 
rastu globálnej 
ekonomiky

Sily, ktoré tlačia infláciu v eurozóne na re-
kordné maximá, by sa mali počas tohto roka 
oslabiť, uviedla v piatok šéfka Európskej cen-
trálnej banky (ECB) Christine Lagardová.
„Očakávame, že faktory poháňajúce infláciu v 
priebehu tohto roka poľavia,“ uviedla Lagar-
dová vo francúzskom Senáte.

Svetová banka (SB) počíta v tomto roku  
s výrazným spomalením rastu globálnej 
ekonomiky.
 Globálnu ekonomiku podľa SB po silnom 
oživení v roku 2021 čaká výrazné spomalenie. 
Medzi dôvody patria nové koronavírusové 
varianty, nárast inflácie, dlhu a príjmovej ne-
rovnosti. Toto spomalenie môže ohroziť zota-
vovanie rozvíjajúcich sa a rozvojových eko-
nomík, varovala SB vo svojej aktuálnej správe  
o vyhliadkach svetovej ekonomiky Global 
Economic Prospects.
 SB očakáva, že tempo expanzie svetovej 
ekonomiky sa tento rok zníži na 4,1 % z 5,5 %  
v minulom roku a na 3,2 % v roku 2023.  
Predpoveď pre rok 2021 rovnako ako pre ten-
to rok je o 0,2 percentuálneho bodu nižšie  
v porovnaní s júnovými prognózami SB.
 Rýchle šírenie variantu omikron nového 
koronavírusu podľa SB signalizuje, že pan-
démia zrejme bude v najbližšom čase naďalej 
narušovať ekonomickú aktivitu. Navyše, vý-
razné spomalenie expanzie vo veľkých eko-
nomikách vrátane USA a Číny bude mať ne-
gatívny vplyv na externý dopyt v rozvíjajúcich 
sa a rozvojových ekonomikách. A to práve  
v čase, keď vlády v mnohých rozvíjajúcich sa 
ekonomikách nemajú dostatok priestoru na 
stimuly. Toto spoločne so zhoršením pande-
mickej situácie, pokračujúcimi problémami 
v rámci dodávateľských reťazcov, inflačnými 
tlakmi a zvýšenou finančnou zraniteľnosťou  
v mnohých regiónoch môže zvýšiť riziko  

Tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozó-
ne sa v decembri zrýchlilo na rekordných na 5 
% zo 4,9 % v novembri. Motorom inflácie bolo 
prudké zvýšenie cien energií.
 „Prijmeme všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie plnenia nášho dvojpercentného 
inflačného cieľa v strednodobom horizonte,“ 
uviedla Lagardová. Podobne sa vyjadrila aj po 
po decembrovom zasadnutí Rady guvernérov 
ECB, na ktorom sa Rada dohodla na postup-
nom obmedzení nákupov dlhopisov.
 „Rýchle znovuotváranie ekonomiky 
spôsobilo prudký nárast cien palív, plynu  
a elektriny,“ uviedla Lagardová. „Chápeme,  
že rastúce ceny vyvolávajú u mnohých ľudí 
obavy,“ dodala.

tvrdého pristátia, varovala SB.
 Rozvinuté ekonomiky podľa SB tento rok 
expandujú o 3,8 % a v roku 2023 o 2,3 % po 
5 % v minulom roku. Aj napriek zvoľneniu 
bude rast dostatočný na to, aby sa produkcia 
a investície v týchto ekonomikách obnovili  
a z hľadiska trendu sa dostali na úroveň spred 
pandémie. Rast rozvíjajúcich sa a rozvojo-
vých ekonomík sa spomalí na 4,6 % v roku 
2022 a na 4,4 % v roku 2023 zo 6,3 % v roku 
2021. Podľa SB sa rozvinuté ekonomiky do 
roku 2023 plne zotavia, ale rozvíjajúce sa  
a rozvojové ekonomiky zostanú 4 % pod pred-
pandemickým trendom.
 SB znížila prognózu rastu hrubého do-
máceho produktu (HDP) Spojených štátov  
v roku 2021 o 1,2 percentuálneho bodu na 5,6 

%. V tomto roku počíta s expanziou o 3,7 % 
(namiesto 4,2 %) a v roku 2023 o 2,6 %.
 Ekonomika eurozóny podľa SB tento rok 
vzrastie o 4,2 % a v roku 2023 o 2,1 % po ex-
panzii o 5,2 % (pôvodne 4,2 %) v minulom 
roku. Predpoveď na tento rok je o 0,3 percen-
tuálneho bodu nižšia v porovnaní s júnovou 
prognózou a na budúci rok o 0,2 percentuál-
neho bodu.
 Japonský HDP si podľa SB tento rok po-
lepší o 2,9 % a v roku 2023 o 1,2 % po zvýšení o 
1,7 % v roku 2021.
 Tempo expanzie čínskeho HDP sa spoma-
lí v tomto roku na 5,1 % z 8 % (pôvodne 8,5 %) 
v minulom roku. V roku 2023 sa potom tempo 
rastu mierne zrýchli na 5,3 %

11 Družstevné noviny január 2022



jú predpoklady, že Slováci ostávali častej-
šie nakupovať či dovolenkovať doma. Počas 
celého roka bol objem platieb v slovenských 
obchodoch vyšší než v predkrízovom roku 
2019, zároveň bol objem platieb v zahraničí 
počas celého roka výrazne nižší. Lepšia pan-
demická situácia a širšie možnosti vycesto-
vania spôsobili, že objem platieb v zahraničí 
sa v letných mesiacoch priblížil k predkrízo-
vému roku, no jeho objemy nedosiahol.
 "Vianočné obdobie bolo poznačené zhor-
šenou pandemickou situáciou nielen na Slo-
vensku, ale aj v okolitých krajinách. Aj preto 
Slováci buď volili nákup vianočných darče-
kov cez internet, alebo nakupovali na Slo-
vensku počas obdobia uvoľnenejších opat-
rení. Zahraničná nákupná turistika bola síce 
silnejšia než v roku 2020, no zďaleka nedo-
sahovala predkrízové hodnoty," konštatoval 
Horňák.

Objem platieb v e-shopoch pokoril rekord. 
Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Ma-
teja Horňáka priniesli novembrové a de-
cembrové dáta za platby klientov pozitívnu 
správu pre internetových obchodníkov, keď 
pokorili rekord v počte aj objeme.
 Prvýkrát presiahol mesačný počet platieb 
klientov banky v e-shopoch hranicu jedného 
milióna v sume viac než 100 miliónov eur, 
čomu pomohla najmä pandemická situácia. 
Tá obmedzila aj predvianočnú nákupnú tu-
ristiku do všetkých okolitých krajín.
 Internetové obchody získavali na význa-
me v čase nástupu pandémie nového koro-
navírusu. Ich obľúbenosť u spotrebiteľov od-
vtedy vzrástla. Horňák uviedol, že hlavnou 
príčinou je pandemická situácia, kde úrady 
v snahe znížiť mobilitu obmedzujú kamen-
né prevádzky a spotrebitelia tak hľadajú iné 
spôsoby nakupovania.
 „V posledných mesiacoch sa reštrikcie 
čoraz viac vzťahujú iba na nezaočkovaných, 
čo pri nízkej miere zaočkovanosti opäť na-
hráva internetovým obchodníkom. Tí si po-
čas pandémie prešli náročnú cestu, v ktorej 
ich čakalo zvládnutie náporu objednávok, 
prijímanie nových zamestnancov či zefek-
tívňovanie procesov. Vo výsledku tak zažíva-
me intuitívnejšie nakupovanie s krátkou do-
dacou lehotou a procesmi prispôsobenými 

Americký výrobca elektrických vozidiel 
Tesla predal v závere roka takmer 71.000 áut 
vyrobených v Číne, čo znamená nový rekord. 
Uviedla to v utorok Čínska automobilová 
asociácia CPCA.
 Podľa údajov CPCA predala Tesla v de-
cembri celkovo 70.847 vozidiel  vyrobených 
na čínskom trhu. To je najvyšší predaj od 
začatia výroby áut Tesly v Šanghaji v roku 
2019. Predchádzajúci rekord zaznamenala 
Tesla v októbri, keď predala 56.006 v Číne 
vyrobených áut, informovala agentúra  
Reuters.

potrebám zákazníkov,“ pokračoval Horňák.
Prvý rekord v objeme platieb v interne-
tových obchodoch bol prelomený v marci 
minulého roka v dôsledku pandemickej 
situácie. Objem zaplatených peňazí bol v 
internetových obchodoch o tri štvrtiny vyš-
ší než v marci 2020 a viac než trojnásobný 
oproti marcu 2019.
 Zlepšenie pandemickej situácie v let-
nom období prinieslo aj uvoľnenie opatrení 
a spotrebitelia sa tak vrátili vo väčšej mie-
re aj do kamenných prevádzok, v dôsledku 
čoho objem platieb v e-shopoch niekoľko 
mesiacov klesal. Aj vtedy však dosahoval 
asi 1,5-násobok objemu platieb spred pan-
démie. Mnoho Slovákov si tak vyskúšalo na-
kupovanie cez internet prvýkrát práve počas 
pandémie a tento spôsob nakupovania v ur-
čitých situáciách využívali aj naďalej.
 Platby kartou na predajniach potvrdzu-

 V porovnaní s predajom v decembri mi-
nulého roka to predstavuje takmer trojná-
sobne vyšší objem. Výrazne sa zvýšil predaj 
aj v medzimesačnom porovnaní, a to o 34 %.
 Čo sa týka konkurencie, čínsky výrobca 
elektromobilov Nio dodal v decembri na trh 
10.489 vozidiel. Ďalšia čínska automobil-
ka Xpeng predala približne 16.000 áut. Ne-
mecký Volkswagen uviedol, že v poslednom 

Objem platieb  
v e-shopoch  
pokoril rekord

Predaj áut Tesly 
vyrobených  
v Číne dosiahol 
v decembri nový 
rekord

mesiaci roka predal v Číne viac než 13.780 
elektromobilov série ID. To je štvrtý mesiac 
v rade, v ktorom sa v Číne predalo viac než 
10.000 vozidiel tejto série.
 Ako CPCA dodala, celkovo sa v Číne pre-
dalo v decembri 2,14 milióna osobných áut. 
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého 
roka to znamená pokles o 7,7 %.
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Bezpečná  
správa 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

Nástroj na 
evidenciu 
splátok PV

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

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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