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práve čítate naše jubilejné vydanie  
Družstevných novín. Už 100 mesiacov sa  
prostredníctvom nich prihovárame našim  
čitateľom. Ďakujeme, že ste s nami! 
 Máme za sebou Veľkonočné sviatky,  
ktoré sú symbolom nádeje a približujú ľud-
skou empatiou jednotlivých členov spo-
ločnosti bližšie k sebe. Pár dní po týchto 
sviatkoch sa konalo vo Zvolene aj stretnutie 
sympatizantov a členov družstva, kde sme 
spoznali nové príležitosti ako sa nový záujem-
ca môže stať členom našej súdržnej komunity.
 Aby sme princípy spolupráce šírili aj me-
dzi ostatných podnikateľov na Slovensku, 
Tradičné družstvo sa stalo členom Slovenskej 
živnostenskej komory.
 Paradoxne aj pre komplikovanú dobu  
v ktorej žijeme, nadobúdajú niektoré benefity 
členstva v družstve na význame. A to nielen 
na komunitnej, sociálnej, či morálnej úrov-
ni, ale aj po technickej stránke. Príkladom je 
družstvom podporovaný rozvoj obnoviteľných 
zdrojov energetiky, ktorý pre vojnu na Ukraji-
ne zrýchľuje svoje tempo. V tomto čísle novín 
sme upozornili na veľkú budúcnosť a potenci-
ál slovenských geotermálnych zdrojov. 
 Predstavíme Vám destinácie na ostrove 

Editorial
Vážení členovia  
i záujemcovia o dianie 
v Tradičnom družstve,

Čo je nové v TD? Poľskí členovia  
pripravujú nový videopodcast  
o dianí v našom družstve

TeDe Express prináša novinky o dianí v družstve. Predstavujeme Vám 
projekt očami jedného z jeho tvorcov – Bogdana Witu.

/ viac na strane 4

Skrytý potenciál slovenského OZE  
sa skrýva pod zemou
Slovensko v rámci európskych, ale aj národných stratégií na dekarbo-
nizáciu energetického mixu pracuje na niekoľkých nových národných 
projektoch. Aby zvýšilo podiel energie vyrobenej z  obnoviteľných 
zdrojov, plánuje viac rozvíjať aj využívanie geotermálnej energie. 

/ viac na strane 2

Tenerife, kde prostredníctvom nášho dovo-
lenkového programu PV môžete stráviť dovo-
lenku s rodinou počas celého roku.  
 A v neposlednom rade v tomto čísle 
Družstevných novín predstavujeme pros-
tredníctvom rozhovoru s jedným z autorov 
aj zaujímavý multimediálny osvetový pro-
jekt družstva TeDe Express. Ten podcas-

tovou formou informuje o dianí v družstve  
a robí minimálne tak dobrú prácu, ako  
noviny, ktoré práve čítate.
 Na záver srdečne pozývame všetkých čle-
nov na našu Výročnú členskú schôdzu, ktorá 
sa bude konať online dňa 30. 4. 2022. 
Želáme Vám príjemné čítanie
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Slovensko v  rámci európskych, ale aj ná-
rodných stratégií na dekarbonizáciu ener-
getického mixu pracuje na niekoľkých no-
vých národných projektoch. Aby zvýšilo 
podiel energie vyrobenej z  obnoviteľných 
zdrojov, plánuje viac rozvíjať aj využívanie  
geotermálnej energie. 
 Slovensko je s podielom OZE na celkovom 
množstve vyrobenej energie - 17,3 percenta - 
pod priemerom EÚ - 22,1 %. 
 Energetickí experti a  investori preto od-
porúčajú zvyšovať taktiež podiel výroby z ge-
otermálnej energie. Na Slovensku ponúka 
veľké príležitosti, ale roky nebola využívaná. 
Slovensko sa nachádza z veľkej časti na hor-

Skrytý potenciál slovenského OZE  
sa skrýva pod zemou

ninovom podloží, ktoré geotermálnej energii 
praje. Z potenciálu tohto zdroja však štát vy-
užíva zhruba iba dve percentá.
 Na Slovensku bol stanovený energetický 
potenciál geotermálnych vôd na 5538 me-
gawatt tepelnej energie. Na vykurovanie sa 
však používa iba v Seredi, Galante, Veľkom 
Mederi a  Šali. Do fázy realizácie sa aktuálne 
dostali východoslovenské projekty v Kežmar-
ku a Čižaticiach, v prípravnej etape je tiež 
obnovený projekt Ďurkov, kde je akcionárom 
priamo štát. V  budúcnosti sa pripravujú aj 
plány na projekty v Žiari nad Hronom a Pre-
šove, kde sa počíta aj s výrobou elektrickej 
energie z geotermálnych zdrojov.

 
 

 Lepšie využitie tohto zdroja energie by 
prinieslo nielen zníženie emisií skleníkových 
plynov, ale aj zníženie závislosti Slovenska 
od fosílnych palív vrátane ruského zemného 
plynu, pod ktorého sa v súčasnosti Európska 
únia plánuje čo najvýraznejšie odpájať v záuj-
me diverzifikácie dodávok. 
 Najvyšší podiel OZE na energetickom 
mixe má Švédsko – 60,1 %. Vysoký podiel – 
nad 40 % – majú aj vo Fínsku a v Lotyšsku. 
Ďalšou krajinou s vysokým podielom energie  
z obnoviteľných zdrojov, medzi lídrov patri 
a aj Rakúšania s 36,5 % podielom vyrobených 
energií z OZE 

Redakcia DN

„Jednotlivo sme jedna  
kvapka. Spolu sme oceán.“ 
Ryunosuke Satoro
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V apríli sa naše družstvo stalo členom Sloven-
skej živnostenskej komory (SŽK). Mali sme 
príležitosť sa hneď na svojom začiatku zúčast-
niť Zhromaždenia delegátov Krajskej zložky 
Slovenskej živnostenskej komory v Prešove. 
Radi by sme aj touto cestou rozširovali spo-
luprácu so živnostníkmi na celom Slovensku 
a prispievali k zlepšovaniu podnikateľského 
prostredia aj svojimi návrhmi. 
 Vklad živnostníkov do slovenskej eko-
nomiky nie je zanedbateľný, podieľajú sa až 
55% na zamestnávaní ekonomicky činného 
obyvateľstva a obdobne je to i pri tvorbe HDP. 
Slovenská živnostenská komora reprezentu-
je a zastupuje záujmy živnostníkov, malých  
a stredných podnikateľov a pomáha pri  
zlepšovaní podmienok na podnikanie na  
Slovensku aj tým, že sa aktívne zapája do legis-
latívnych procesov. SŽK je aj členom Asociá-
cie zamestnávateľských zväzov a združení SR. 
Členom komory sa môže stať každý, kto podni-
ká na základe živnosti. 
 Je nám cťou, že aj náš člen družstva p. Marián  
Bujdoš bol na tomto zhromaždení delegá-
tov SŽK v Prešove zvolený za člena predsta-
venstva Krajskej zložky SŽK. Srdečne mu  
gratulujeme. 

Redakcia DN

Na fotografii zľava: 
predseda SŽK Oldřich Holiš, 
novozvolený člen predstavenstva KZK 
Prešov Marián Bujdoš, 
podpredsedníčka predstavenstva TD 
Ing. Zuzana Lukáčová 
a novozvolený predseda KZK Prešov 
Ing.Radoslav Cabúk 

Tradičné družstvo sa stalo členom  
Slovenskej živnostenskej komory

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

apríl 2022

https://www.td-coop.eu/financie
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Poľskí členovia pripravujú nový  
videopodcast o dianí v našom družstve

apríl 2022

Kedy a prečo ste sa rozhodli pripravovať 
video seriál TeDe Express?
Asi pred 1,5 rokom, keď vznikla poľská odnož 

TD, sme rozmýšľali spolu s konzultantmi o no-
vých spôsoboch komunikácie s družstevníkmi. 
Hľadali sme moderný spôsob, ktorý by hutne 
podával informácie našim členom o tom, čo sa 
deje v TD. V poľskej televízií je veľmi populár-
ny informačný servis „Teleexpres.“ Rozhodli 
sme sa nadviazať na tento názov a vytvoriť 
vlastný informačný servis pre naše potreby.
Reagujete tvorbou aj na súčasný vzostup video 
platforiem a úspech podcastových relácií?
Týmto smerom ide celý priestor poskytova-
nia informácií. Musí to byť krátke, obsahovo 
výstižné a pozerateľné. Dnes je čítanie a po-
čúvanie na ústupe. Všetci chcú predovšetkým 
pozerať. Dokonca aj hudba sa dnes viac poze-
rá, ako počúva.
Aký tím pre tvorbu potrebujete a technicky 
kde a ako dlho jednu reláciu pripravujete?

Máme vlastné, menšie nahrávacie štúdio  
a výborný informatický background pre digi-
tálne spracovanie. Ale predovšetkým máme 
výborný tím ľudí. Je to len pár osôb:

• Robert – zaoberá sa nahrávkami, montá-
žou a vizualizáciami

• Katarzyna – pomáha pri realizácií nahrá-
vok a dbá o vzhľad moderátorov

• Peter – prekladá a nahráva dialógy v slo-
venskom a poľskom jazyku

• Bogdan ( ja) – vytváram konštrukciu 
každej produkcie, píšem scenár, zbieram 
materiály a pomáham pri produkcií a vo 
finále publikujem nové vydanie

• Pozývame aj jednotlivých členov, aby 
nahrávali  oznamy

Čo v reláciách prezentujete?
Hlavne všetky dôležité informácie zo života druž-
stva, ale hľadáme aj voľnejšie témy, ako napríklad 
prezentácia jedného z najstarších členov. Dôležité 
je pre nás aj motivovanie členov k viac efektívnej 
práci pre naše spoločné dobro. Treba o tom stále 
hovoriť.
K akému počtu členov družstva
by ste obsah radi dostali?
Ideálne by bolo, ak by nás sledovali všetci čle-
novia. To by bol najväčší úspech tohto servisu.
Chcete videami oslovovať aj nečlenov?
Áno. Naše družstvo sa otvára pre nových ľudí. 
Určite budeme čoraz viac robiť TeDe express 
aj pre širšiu skupinu divákov. Vtedy už ne-
budú témy spojené s historickým spojením  
s NFD, ale bude to výlučne vízia budúcnosti  
a predstavovanie efektov nášho budovania TD.

Ako na váš projekt reagujú súčasní diváci?
Takmer vždy dostávame výlučne pozitív-
ne ohlasy od tých, ktorí pravidelne sledujú 
TeDe Express. Ale, už som niekedy počul 
aj dosť tvrdý názor od jedného z našich bý-
valých členov, ktorý tvrdil, že náš servis je 
preňho príliš rúžový, lebo ukazuje iba dobré 
správy. A ja s ním plne súhlasím! Našou pod-
statou je ukazovanie dobrých správ.
Chcete sa sústrediť na poľských členov, 
alebo plánujete venovať priestor rovno-
cenne každej z krajín pokrytých TD?
Už dnes sú vydania TeDe Expressu dvojjazyč-
né! Už dnes uverejňujeme poľskú aj slovenskú 
verziu. Ak bude treba, nevidím problém v tom, 
aby sme robili preklady aj do anglického, či 
nemeckého jazyka...

Čo sú pre reláciu hlavné témy v súčas-
nosti a čo chcete rozvíjať v budúcnosti?
V ďalších dieloch sa chceme sústrediť na 
témy, ktoré nám pomôžu rozvíjať družstvo 
cez pozývanie nových ľudí. Chceme predsta-
viť témy, vďaka ktorým noví ľudia budú môcť 
vidieť najatraktívnejšie stránky družstva.  
A samozrejme, je tu naša najdôležitejšia mi-
sia – ukazovať dobré správy, napriek všetkým 
verejným médiám, ktoré najväčšiu sledova-
nosť získali cez lacné senzácie, alebo tragické 
informácie.
 Pozrite sa na jeden z dielov videopodcastu 
a označte si ho na pravidelné sledovanie: 

Zuzana Lukáčová, 
podpredsedníčka Tradičného družstva 

TeDe express > Podcast

TD Express prináša no-
vinky o dianí v družstve. 
Predstavujeme Vám pro-
jekt očami jedného z jeho 
tvorcov – Bogdana Witu.

Bogdan Wita

https://www.youtube.com/watch?v=3Lz0uWo4BkM
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O N L I N E

Pozvánka na 
elektronickú 

členskú schôdzu

30 apríl 2022 o 10:00

TRADIČNÉHO DRUŽSTVA

Spôsob prihlásenia a účasti na elektronickej členskej schôdzi je: 
Člen sa prihlási (ID a heslom) do svojej členskej zóny SAMKO, kde si klikne na 
dlaždicu Členská schôdza. Následne po kliknutí, že sa „chce zúčastniť schôdze“ 
si vyplní svoje číslo mobilu, na ktorý dostane jedinečný autorizačný kód.  
Elektronická členská schôdza sa uskutoční dňa 30. 4. 2022 (sobota) o 10:00. 
Program nájdete v newslettri.

Tešíme sa na Vašu účasť

Vážený člen/ka družstva Tradičné 
Družstvo, srdečne Vás pozývame 
na elektronickú členskú schôdzu, 
ktorá sa uskutoční prostredníctvom 
telekomunikačného prostriedku elektron-
icky (online) v zmysle Stanov čl 23 ods. 7.

si povedali ako vytvárať obchodné ponuky pre 
firmy a vyriešiť tak aj ich motivačné programy. 
Naše družstvo tak dokáže ponúknuť mnohým 
firmám vlastný vernostný program a udržať si 
kvalitných spolupracovníkov.  
 Nebol by to seminár, keby sme sa nebavili aj 
o dôvere, ako ju získať a ako ju udržať. Hádam 
najdôležitejšou časťou tohto stretnutia bola tá, 
keď sme si rozobrali do detailov všetky riziká  
a pochybnosti, ktoré vznikajú v našich mys-
liach. Detailná analýza týchto rizík nás všet-
kých presvedčila, že družstvo je ako hrad a so 
správnymi nástrojmi akými sú kvalitné Stano-
vy a Etický kódex sa môže v rukách členov stať 
nedobytný. K čomukoľvek v budúcnosti dôjde, 
neohrozí to prácu, čas a členské vklady členov. 
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Koncom apríla sa vo Zvolene konalo stretnutie 
sympatizantov a aktívnych členov Tradičné-
ho družstva. Zúčastnili sa na ňom členovia zo 
Slovenska, Českej republiky, ale mali sme tu za-
stúpenie aj z radov poľských členov. Hlavným 
školiteľom bol predseda družstva pán Mar-
tin Cigánek, ktorý nám v témach pripomenul  
víziu nášho družstva a jej nezastupiteľné miesto  
v našich mysliach a srdciach. S hodnotnou 
víziou prekonáme všetky ťažké časy, nech sú 
akékoľvek, o čom sme sa mohli presvedčiť aj na 
vlastnej koži.  
 Našim cieľom je do budúcna prijať ešte cca 
1500-2000 členov, preto sa nám predstavil 
nový spôsob získavania klientov cez ponuky 
dovoleniek, čo je revolučný zvrat pri získava-
ní nových členov v našom družstve. Tiež sme 

Stretnutie členov družstva vo Zvolene

Zuzana Lukáčová,  
podpredsedníčka Tradičného družstva 



PODNIKATEĽSKÉ 
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
BORELIÓZA:  
Pani k nám prišla kvôli veľkým bolestiam  
kostí a kĺbov. Celá bola ubolená, vychudnutá.  
Na začiatku užívala prášok Biomilk Ostotonin  
a kapsule Biomilk Aloe vera. Začala sa cítiť lepšie. 
Neskôr sa priznala, že stále užíva plno liekov. 
Preto sme zmenili kapsule a prášok na Laktera  
+ Nature a pridali sme Laktera Rose oil. Pomáha  
sa čistiť pečeň a obličky. Pri poslednej objednávke 
nadšene konštatovala: „Dala som si po dlhšom 
čase spraviť kontrolné vyšetrenia krvi. Po 14 rokoch, 
čo som ochorela na boreliózu, mám krv 1x čistú!“

apríl 2022
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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:

apríl 2022



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*

apríl 2022

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
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„Ostrov večnej jari“ láka na tropickú príro-
du, odpočinok na pieskových plážach aj vy-
sokohorskú scenériu. Vďaka dovolenkovému 
programu PV si môžete užiť perfektnú dovo-
lenku na najväčšom z Kanárskych ostrovov - 
Tenerife!
 Existuje toľko dôvodov, prečo navštíviť 
Tenerife, že je ťažké zúžiť ich na tie najlepšie. 
Tento nádherne slnečný ostrov v Atlantic-
kom oceáne toho ponúka naozaj mnoho, ako 
celoročne dokonalé počasie, tradičnú kanár-
sku architektúru, chutnú národnú kuchyňu a 
dlhé, zlaté piesočnaté pláže.
 Teneriffe je vďaka svojim 2057 metrom 
štvorcovým najväčším z Kanárskych ostro-
vov. Je tiež najrozmanitejším ostrovom zo 
všetkých. Ponúka množstvo prírodných kon-
trastov, pričom juh je úplne odlišný od severu, 
vizuálne aj klimaticky. Sever je zelený, bujný a 
pripomína Hawai. Nájdete tu jemné pieskové 
pláže, masívne skaly na pobreží, zelené údolia 
a nezvyčajné skalnaté masívy. Divoké ľaliovní-
ky a metrové mliečniky premieňajú ostrov na 
rozkvitnutý raj. Na juhu nájdete kilometrové 
pláže a nad týmto všetkým sa týči najväčšia 
hora Španielska - Pico del Teide. Hora sa pýši 
výškou 3715 metrov n.m. a obklopujú ju maleb-
né koloniálne dedinky. Sopečná scenéria je ako 
z iného sveta, vďaka čomu bola vybraná ako po-
zadie scén v slávnych filmoch, ako sú Hviezdne 
vojny, Planéta opíc a Desať prikázaní.

Najlepšie výlety na Tenerife:
Dopravu po celom ostrove zabezpečujú spo-
ľahlivé autobusové linky. Ďalšia možnosť ces-

Dobrá adresa na oddych s družstevným 
dovolenkovým programom  

tovania po ostrove je prenájom auta. Diaľnice 
na Tenerife sú vo veľmi dobrom stave a auto-
požičovne sa predbiehajú vo výhodných ceno-
vých ponukách áut a motoriek.
 Uprostred ostrova sa nachádza národný 
park Teide so sopkou Pico del Teide. Výstup 
na sopku je možný za jeden deň a výstup je 
zvládnuteľný aj bez sprievodcu. Stačí vyjsť 
autobusom alebo požičaným autom k úpä-
tiu hory pod lanovkou Teleférico del Teide a 
pokračovať po označenej trase pešo. Okrem 
najvyššej hory Pico del Teide sa môžete vydať 
aj na vrchol vedľajšej sopky Pico Viejo (3 135 
metrov). Z oboch hôr je za jasného počasia 
úžasný výhľad na celý ostrov.

 Ďalším pekným jednodňovým výletom na 
Tenerife je návšteva dediny Masca. Táto maleb-
ná dedinka je zasadená medzi horami. Mascu 
spája s oceánom a plážou krásna tiesňava Bar-
ranco de Masca. Na pláži je možnosť nasadnúť 
na loď, ktorá pravidelne odchádza do Los Gigan-
tes. Počas plavby môžete vidieť delfíny a dokon-
ca aj veľryby. Tenerife je jedným z najlepších 
miest na svete na pozorovanie kosatiek.
 Na svoje si na tomto ostrove prídu aj mi-
lovníci pláží. Najkrajšia je pláž Playa de Las 
Teresitas, ktorá je známa svojím jemným 
pieskom privezeným priamo zo Sahary. Pláž 
sa nachádza pri hlavnom meste Santa Cruz  
a je obklopená stovkami paliem.
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 Najideálnejšou pre rodiny s deťmi je ale 
Playa del Duque pri Costa Adeje. Má najjem-
nejší šedý piesok a pokojné vlny. Surfisti zas 
milujú pláž Playa El Médano. 
 K najviac navštevovaným plážam patrí 
Playa de Los Cristianos. Los Cristianos vy-
rástlo z rybárskej dediny na očarujúce mes-
tečko, ktoré si zachovalo veľa zo svojho pôvod-

Hollywood 
Mirage  
Tenerife Canary Islands
———
06.05. – 13.05. / 13.05. – 20.05. / 
20.05. – 27.05. / 27.05. – 03.06

Club Tenerife  
Tenerife Canary Islands
———
10.05. – 17.05. / 13.05. – 20.05. / 
17.05. – 24.05. / 24.05. – 31.05./ 
31.05. – 07.06.

Club 
Casablanca  
Tenerife Canary Islands
———
31.05. – 07.06.

Fairways 
Club  
Tenerife Canary Islands
———
31.05. – 07.06. 

Club Tarahal   
Tenerife Canary Islands
———
06.05. – 13.05. / 10.05. – 17.05. / 
13.05. – 20.05. / 17.05. – 24.05. / 
24.05. – 31.05. / 31.05. – 07.06. / 

Las 
Rosas   
Tenerife Canary Islands
———
07.06. – 14.06.

ného charakteru. Prístav je miestom, odkiaľ 
môžete podnikať výlety loďou, rybárske výle-
ty, alebo si prenajať vybavenie na vodné špor-
ty. Mesto je prevažne pešie a má množstvo 
barov, kaviarní a reštaurácií, ako aj množstvo 
obchodov ktoré predávajú miestne remeselné 
výrobky a suveníry. Playa de las Americas je 
od Los Cristianos vzdialená len krátku jazdu 

pre tých, ktorí hľadajú rušnú noc alebo neza-
budnuteľné jedlo v jednej z medzinárodných 
reštaurácií.
 Teneriffe je tým pravým ostrovom pre 
aktívnu dovolenku a pre ľudí, ktorí sa neboja 
dobrodružstva a milujú prírodu.

Barbora Zagorová, Project manager pre PV

Momentálne dostupné destinácie na pobreží Tenerife cez                     : 
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díka, čo je množstvo potrebné napríklad na 
prevádzku 20 autobusov prímestskej dopra-
vy. JESS očakáva aj rastúci záujem o vodík 
od dopravných spoločností, ktoré využívajú  
logistické parky.
 Pôvodne bola spoločnosť JEES založená 
na vybudovanie ďalšieho jadrového zdroja 
v Jaslovských Bohuniciach ako spoločný 
projekt štátnej firmy Jadrová a vyraďovacia 
spoločnosť (JAVYS) a českej firmy ČEZ Bo-
hunice, ktorá je dcérskou firmou energetic-
kej spoločnosti ČEZ. V súčasnosti je projekt 
výstavby nového jadrového bloku pozastave-
ný a JESS preto na pozemkoch chystá veľkú 
fotovoltickú elektráreň s výkonom 48 MW.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska 
(JESS) pripravuje výstavbu vodíkového elek-
trolyzéru s výkonom jeden megawatt (MW) 
v blízkosti logistického parku a diaľnice na 
okraji Trnavy. Zariadenie, ktoré bude využí-
vať zelenú energiu z pripravovaného fotovol-
tického parku v Jaslovských Bohuniciach,  

by sa mohlo dostať do prevádzky koncom 
budúceho roka. Na minulotýždňovej konfe-
rencii k akčnému plánu Národnej vodíkovej 
stratégie o tom informoval predseda dozor-
nej rady JESS Rastislav Podhorec.
 JESS plánuje vybudovať kompletný  
reťazec vodíkového hospodárstva od výroby 
zelenej elektriny cez produkciu a usklad-
ňovanie vodíka až po jeho distribúciu na  
čerpacej stanici.
 „Keďže sa nechceme zaoberať priemys-
lom, tak sme sa orientovali na dopravu,“ 
priblížil Podhorec. Elektrolyzér s výkonom 
jeden megawatt je podľa neho schopný den-
ne vyprodukovať 200 – 380 kilogramov vo-

JESS vybuduje  
vodíkový  
elektrolyzér  
na okraji Trnavy

V ECB majú  
rozdielne názory 
na tempo  
sprísňovania  
menovej politiky
Predstavitelia Európskej centrálnej banky 
(ECB) majú rozdielne názory na to, ako reago-
vať na ekonomické šoky, ktoré spôsobila invázia 
Ruska na Ukrajinu. Vyplýva to zo správy zo za-
sadania ECB z 9. a 10. marca, ktorá bola uverej-
nená vo štvrtok.
 Zatiaľ čo konzervatívnejší členovia Rady 
guvernérov, tzv. jastraby, presadzujú presnejšie 
stanovenie dátumu na ukončenie nákupu aktív, 
čím by sa otvorila cesta k zvýšeniu úrokových 
sadzieb už v 3. štvrťroku, v dôsledku zhoršujúce-
ho sa inflačného výhľadu, iní, umiernenejší (tzv. 
holubice), uprednostňujú prístup „počkajme  
a uvidíme“ v čase výnimočne veľkej neistoty.
 Niektorí strážcovia európskej meny argu-
mentujú, že „zachovanie nákupu aktív si vyžadu-
je náklady“, ďalší varujú, že v súčasnom prostre-
dí „sú odvážne kroky ešte menej opodstatnené“ 

ako v predvojnovej situácii a „mohli by ešte  
viac narušiť dôveru“.
 ECB, ktorá čelí najvyššej inflácii od vytvo-
renia eura, minulý mesiac prekvapila trhy tým, 
že naznačila rýchlejšie ukončenie nákupov ak-
tív. Otázkou teraz je, ako skoro sa po skončení 
nákupu dlhopisov z eurozóny zvýšia rekordne 
nízke úrokové sadzby ECB, keďže viaceré veľké 
centrálne banky inde vo svete už spustili cykly 
sprísňovania menovej politiky.
 Niektorí členovia Rady guvernérov presa-
dzujú dve zvýšenia úrokov do konca roka. Iní 
sú za opatrnejší prístup, kým sú ekonomické 
dôsledky vojny nejasné. Najbližšie sa stretnú  
13. až 14. apríla.
 Podľa zápisnice z marcového zasadania rizi-
ká pre inflačný výhľad vyplývajúce z konfliktu na 
Ukrajine „boli vnímané ako prevažne jednostran-
né, pričom skúsenosti naznačujú, že vojny majú 
tendenciu byť inflačné,“ uvádza sa v správe. Gu-
vernéri mali však „rôzne názory“ na to, ako dlho 
bude trvať súčasná vysoká inflácia.
 Ekonomické projekcie prezentované v tom 
čase počítali s tým, že hospodárstvo eurozóny 
porastie o viac ako 2 % aj v prípade nepriazni-
vého výsledku.
 „Zatiaľ čo vojna by v krátkodobom horizon-
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te pravdepodobne zasiahla ekonomický rast, za 
celý rok by mal zostať pozitívny aj pri najhor-
šom scenári, ktorý poukazuje skôr na 'spomale-
nie' ako na stagfláciu,“ dodáva správa.
 Diskusia guvernérov v apríli však bude zrej-
me iná ako v marci, keďže od predchádzajúceho 
stretnutia sa inflácia prudko zrýchlila a v marci 
dosiahla rekordných 7,5 %. Niektorí analytici 
teraz špekulujú o dvojcifernej miere inflácie do 
polovice roka.
 Vojna na Ukrajine však pravdepodobne 
skomplikuje diskusie. Vysoké ceny pohonných 
hmôt a sankcie budú mať negatívny vplyv na 
hospodárstvo 19 krajín eurozóny, ktoré bude 
pravdepodobne v prvej polovici roka prinaj-
menšom stagnovať.

Rusko sa zrejme 
dostalo do platobnej  
neschopnosti
Rusko sa zrejme dostalo do platobnej neschop-
nosti, keď sa pre západné sankcie pokúsilo  
o obsluhu svojich dolárových dlhopisov rubľami, 
uviedla agentúra Moody's. Moskva mala napo-
sledy problémy so splácaním zahraničného dlhu 
po boľševickej revolúcii v roku 1917. TASR o tom 
informuje na základe správy agentúry Reuters.
 Rusko 4. apríla uhradilo splátky dvoch štát-
nych dlhopisov splatných v rokoch 2022 a 2042 
v rubľoch. V podmienkach splácania dlhopisov 
sú však stanovené doláre. Preto je Rusko pod-

ľa definície Moody's v platobnej neschopnosti,  
ak to nenapraví do 4. mája, čo je koniec 30-dňo-
vého tolerančného obdobia, uviedla vo štvrtok  
(14. 4.) ratingová agentúra.
 „Tieto dlhopisové kontrakty nemajú usta-
novenie týkajúce sa splácania v inej mene než  
v dolároch,“ pripomenula Moody's a dodala, že 
niektoré ruské eurobondy emitované po roku 2018 
umožňujú za istých podmienok splátky v rubľoch, 
dlhopisy emitované predtým, čo sú aj spomínané 
dlhopisy splatné v rokoch 2022 a 2042, to neu-
možňujú. „Investori podľa názoru Moody's k dá-
tumu splatnosti nedostali úhradu v zahraničnej 
mene“, k čomu sa Rusko zmluvne zaviazalo.
 Moskva viackrát vyhlásila, že chce splácať 
svoj dlh, čomu však bránia západné sankcie uva-
lené na Rusko pre jeho útok na Ukrajinu. Rus-

ko nedokázalo splácať krátkodobý rubľový dlh  
v roku 1998, keď ho zasiahla ázijská dlhová kríza  
a prepad cien ropy.
 Situácia je v súčasnosti iná, Rusko síce má 
peniaze, ale nemôže dlh splácať, pretože USA, EÚ 
a Kanada zmrazili jeho devízové rezervy, ktoré 
sú štvrté najväčšie na svete. To by bol prvý veľký 
krach Ruska za viac než storočie, keďže aj kon-
com 90. rokov, po zániku Sovietskeho zväzu, bolo 
schopné vyrovnať zahraničné dlhy.
 Podobne ako Moody's sa koncom minulého 
týždňa vyjadrila aj ďalšia z troch veľkých ratin-
gových agentúr Standard & Poor's Global Ra-
tings, ktorá zhoršila hodnotenie úverovej bonity 
Moskvy. Standard & Poor's znížila rating Ruska 
na úroveň čiastočnej platobnej neschopnosti  
(selective default, SD).
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Európska únia (EÚ) spustila platformu pre 
krajiny bloku, aby mohli spoločne nakupovať 
plyn a skvapalnený zemný plyn (LNG). Cieľom 
je znížiť závislosť bloku od dodávok energií  
z Ruska a vybudovať nárazník proti šokom  
pri zásobovaní.
 Invázia Ruska, hlavného európskeho do-
dávateľa plynu, na Ukrajinu, vytlačila už aj 
tak vysoké ceny energií na rekordné maximá.  
A núti EÚ znížiť závislosť od ruských fosílnych 
palív zvýšením dovozu z iných krajín a tiež 
rýchlejšie budovať zariadenia na výrobu ener-
gií z obnoviteľných zdrojov.
 Lídri EÚ schválili na samite minulý mesiac 
spoločný nákup plynu po výzve niektorých 
členských štátov vrátane Španielska a Grécka 
na ochranu pred možným prerušením dodá-
vok. Rusko totiž dodáva Únii až 40 % plynu.
 Novovytvorená platforma zástupcov  
Európskej komisie a členských krajín bloku  
sa stretla vo štvrtok (7. 4.). Platforma spojí po-
žiadavky štátov a bude koordinovať rokovania 
s hlavnými dodávateľmi plynu a LNG.

 Program je dobrovoľný a štáty bloku nie sú 
povinné sa na ňom zúčastniť. Cieľom je využiť 
vplyv EÚ ako najväčšieho nákupcu plynu na sve-
te na prilákanie dodávok „za stabilné ceny, ktoré 
odrážajú predvídateľnosť a veľkosť spoločného 
trhu EÚ“, uviedla Komisia vo vyhlásení.
 Niektorí analytici však varovali, že presun 
Európy k nákupu veľkých objemov neruského 
LNG by mohol spôsobiť, že chudobnejšie štá-
ty budú mať problémy získať potrebné zásoby  
za ceny, ktoré si môžu dovoliť.
 EÚ sa zaviazala, že do roku 2027 skoncuje 
s importom ruských palív a v máji predstaví 
podrobný plán, ako to dosiahnuť.
 Zásobníky plynu v EÚ sú v súčasnosti plné 
na 26 %. Členské štáty rokujú tiež o zákone, 
ktorý bude od nich vyžadovať, aby mali od roku 
2023 do 1. novembra naplnené zásobníky na 
90 % kapacity, a v tomto roku na 80 %, pričom 
niektoré štáty sa obávajú, ako to dosiahnuť  
a za akú cenu.
 Podľa Komisie platforma bude podporovať 
aj nákup vodíka, keďže EÚ sa snaží prejsť od 
fosílnych palív k palivám s nižšími emisiami 
uhlíka, aby splnila svoje ciele v oblasti klima-
tickej zmeny.
 Nemecko už medzitým prijalo prísnejšie 
opatrenia ako EÚ na zabezpečenie dodávok 
plynu pre budúcu zimu. Berlín pritom varoval 
domácich prevádzkovateľov zásobníkov, že  
zasiahne, ak ich dostatočne nenaplnia v súlade 
s novými požiadavky.
 Podľa nových pravidiel, ktoré v piatok schvá-

EÚ má tím pre 
spoločný nákup 
plynu mimo  
Ruska, Nemci  
prijali opatrenia

lila horná komora nemeckého parlamentu Bun-
desrat a vstúpia do platnosti 1. mája, musia pre-
vádzkovatelia do 1. novembra tohto roka naplniť 
skladovacie zásobníky až na 90 % kapacity.
 Vzhľadom na to, že zásoby plynu sú teraz 
plné na 26 %, súčasné denné prírastky o 0,3 
až 0,5 percentuálneho bodu znamenajú, že 
dosiahnutie požadovanej kapacity môže trvať 
až do konca októbra, uviedol v piatok minister 
hospodárstva Robert Habeck v Bundesrate. 
Dodal, že ak sa v lete nedosiahne dostatočný 
pokrok, vláda prijme opatrenia.
 Nová legislatíva je súčasťou reakcie Berlí-
na na obavy o energetickú bezpečnosť po rus-
kej invázii na Ukrajinu. Vláda kancelára Olafa 
Scholza chce do polovice roku 2024 znížiť po-
diel ruského plynu na približne 10 % celkového 
dovozu zo súčasných približne 40 %.
 Podľa nového zákona budú musieť byť skla-
dovacie kapacity k 1. októbru naplnené na 80 
% a do 1. februára môžu klesnúť na 40 %. Uží-
vatelia zariadení musia naplniť skladovacie 
kapacity, ktoré si rezervovali, inak o ne prídu.
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Vojna na Ukrajine 
zhoršila vyhliadky  
globálnej  
ekonomiky

Prepravcovia plynu 
zo strednej Európy 
spolupracujú na 
vodíkovej sieti

Okrem vojny na Ukrajine patria medzi ďalšie dô-
vody slabšieho rastu vysoká inflácia, sprísňova-
nie menových politík a rozsiahle nové protipan-
demické opatrenia v Číne.

Štyri plynárenské prepravné spoločnosti zo 
strednej Európy sa dohodli na strategickom 
partnerstve v oblasti dekarbonizácie, prepravy 
zelených plynov a prieskumu možností prepra-
vovať CO2. Rumunský Transgaz, poľský Gaz-
-System, maďarský FGSZ a slovenská spoloč-
nosť eustream vo štvrtok v Budapešti podpísali 

 Georgievová uviedla, že MMF na budúci týž-
deň zhorší svoje predpovede rastu svetovej ekono-
miky na roky 2022 a 2023. Vysoké ceny potravín  
a energií podľa nej tlačia na krehké ekonomiky.
 Ruský útok na Ukrajinu spôsobuje otrasy po 
celom svete a predstavuje veľký šok pre krajiny, 
ktoré sa ešte plne nezotavili z pandémie ochore-
nia COVID-19. "Ak to poviem jednoducho, čelíme 
kríze, ktorá sa pridala k inej kríze," priblížila. Do-
dala, že z ekonomického hľadiska sa rast spomalil 
a inflácia sa zrýchlila a z ľudského hľadiska klesol 
príjem jednotlivcov a útrapy vzrástli.

memorandum o porozumení. Informoval o tom 
hovorca eustreamu Pavol Kubík.
 Partnerstvo iniciované spoločnosťou Trans-
gaz sa zameria na spoluprácu v oblasti zdieľania 
postupov v preprave vodíka a CO2, dekarboni-
zácie prevádzky tranzitných sietí a produkcie 
vodíka. V ďalších krokoch spoločnosti plánujú 
identifikovať trhy pre vodík a možnosti jeho 
využitia v rôznych priemyselných odvetviach. 
Súčasťou spolupráce by mal byť aj návrh potreb-
ného regulačného rámca.
 Iniciatíva štyroch plynárenských spoločnos-
tí je podľa Kubíka otvorená aj pre ďalších regio-
nálnych plynárenských prepravcov. „Prijaté me-

 Okrem vojny na Ukrajine patria medzi ďalšie 
dôvody slabšieho rastu vysoká inflácia, sprísňo-
vanie menových politík a rozsiahle nové proti-
pandemické opatrenia v Číne.
 MMF už v januári z dôvodu omikronovej vlny 
zhoršil predpoveď expanzie globálnej ekonomiky 
v tomto roku o 0,5 percentuálneho bodu na 4,4 %. 
"Odvtedy sa vyhliadky výrazne zhoršili, predo-
všetkým pre vojnu a jej následky," uviedla Geor-
gievová. Nová prognóza bude zverejnená v utorok 
(19. 4.) pri príležitosti jarného zasadnutia MMF  
a Svetovej banky (SB).

morandum o porozumení významne podporuje 
všetky iniciatívy zamerané na rozvoj vodíkového 
reťazca v strednej a východnej Európe a upria-
muje pozornosť na regionálne charakteristiky 
pre jednotný vývoj vodíkovej siete v EÚ,“ dodal.
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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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„Tento svet je ako kniha  
a tí čo necestujú, prečítali 

len jednu stranu” 
sv. Augustín  

október 2019

14Reklamná strana 

Program 
Vacation
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