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Editorial
„Vážení členovia
Tradičného družstva.“
Jeseň je v plnom prúde, s čím súvisí aj plné
tempo investičných aktivít družstva. Či už
ide o rozvoj zelenej energetiky, ktorá v tejto
neľahkej dobe paradoxne dostáva iba dobré
správy, alebo rozvoj hmotných a viditeľných
developerských aktivít.
Aj v októbri Vám preto prinášame novinky z rekonštrukcie nášho obľúbeného Hotela
Raj, kde aj vďaka ochote a dobrote vás členov
dochádza k jeho zveľaďovaniu a výrazným
pokrokom. Už čoskoro bude Raj rajom aký si
všetci želáme a zároveň vyzývame tých, ktorí
sa do práce na našich projektoch chcú zapojiť,
aby tak urobili nielen investične, ale pokojne
aj malou dobrovoľnou brigádou v krásnej prírode. Práve teraz prebieha v našom družstve
kampaň na získanie kapitálu pre naše investičné aktivity a preto sa každý člen môže solidárne zapojiť.
Že je príroda krásna potvrdzujú taktiež
dojmy nášho člena, ktorý v rámci dovolenkového programu PV využil možnosť krásneho
pobytu na magickom ostrove Lanzarote v Kanárskych ostrovoch. Ak máte chuť uzavrieť
rok peknou dovolenkou, či objednať zimný
pobyt, venujte pozornosť lastminute ponukám z Programu Vacation.
Ak sa venujete družstevným ideám z nepodnikateľského hľadiska, iste vás zaujmú

aj dojmy z posledného osobnostného
workshopu, ktorý sa konal v októbri.
Ďakujeme, že ste s nami. Že čítate
Družstevné noviny pre nás znamená to, že
vám nie sú myšlienky spolupráce, tolerancie

a spolužitia v tejto pohnutej dobe ľahostajné.
Aj preto sme radi, že sa tomuto daru venujete
a SPOLU pracujete.
Redakcia DN

Na životné prostredie a zelenú energetiku
má ísť na Slovensku v budúcom roku
viac ako 2,15 miliardy eur

Šťastie musíme hľadať na ceste,
nie na jej konci…

Výdavky v oblasti životného prostredia by mali byť podľa návrhu vlády
v roku 2023 vo výške viac ako 2,15 miliardy eur. Vládny návrh je ešte otvorený
pre zmeny v parlamente, výška financovania v kapitole však spoločne so
schválenými rámcami pre podporu zelených projektov z Európskej komisie,
naznačuje výrazne dobrý rok 2023 pre investície do obnoviteľných zdrojov
/ viac na strane 2

Aj počas októbra pokračuje séria osobnostných workshopov v našom
družstve. Cieľom týchto workshopov je zefektívnenie spolupráce v
družstve na to, aby sme dosiahli náš spoločný cieľ.

/ viac na strane 4
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Na životné prostredie a zelenú
energetiku má ísť na Slovensku
v budúcom roku viac ako
2,15 miliardy eur

Výdavky v oblasti životného prostredia by
mali byť podľa návrhu vlády v roku 2023 vo
výške viac ako 2,15 miliardy eur. Vládny návrh je ešte otvorený pre zmeny v parlamente,
výška financovania v kapitole však spoločne
so schválenými rámcami pre podporu zelených projektov z Európskej komisie, naznačuje výrazne dobrý rok 2023 pre investície
do obnoviteľných zdrojov.
Výdavky slovenského rozpočtu v objeme 621 miliónov eur majú byť kryté plánom
obnovy Európskej únie. Sto miliónov eur
by mali byť výdavky z Modernizačného
fondu Únie.
Výdavky na vodné hospodárstvo by v roku
2023 mali dosiahnuť 1,01 miliardy eur.
Peniaze sú určené na konkrétne projekty
budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
vodného hospodárstva.
Na ochranu ovzdušia bude smerovať 381

miliónov eur. Na odpadové hospodárstvo
sa rozpočtujú výdavky zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovania v objeme 2,27
milióna eur a v Envirofonde 35,7 milióna eur.
Prostriedky majú slúžiť na dobudovanie
infraštruktúry odpadového hospodárstva,
ako je recyklácia odpadov, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, a na elimináciu
negatívnych vplyvov envirozáťaží.
Výdavky na ochranu prírody a krajiny predstavujú v budúcom roku sumu 109
miliónov eur. Určené sú na výskum a tvorbu legislatívy v oblasti geológie a ochrany
prírody, praktickú starostlivosť o chránené
územia a živočíchy a environmentálnu
výchovu.
Na riadenie rizík a mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy sa v roku
2023 rozpočtujú prostriedky EÚ a spolufinancovania v objeme 92,4 milióna eur.

Prostriedky majú slúžiť na riadenie rizík
a posilnenie odolnosti voči mimoriadnym
udalostiam ovplyvneným zmenou klímy.
Výdavky smerujúce do energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva by
mali byť 226 miliónov eur. Financie majú
tvoriť prostriedky Únie a spolufinancovania. Výdavky majú smerovať na projekty
v oblasti podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch a verejných budovách.
Štruktúra inak kritizovaného rozpočtu
je v sekcii týkajúcej sa obnoviteľných zdrojov dobrou správou pre Tradičné družstvo.
Rozpočet reaguje na trendy a nevyhnutnosti
v rámci európskeho priestoru. To potvrdzuje, že na rozvoj „zelených“ investícií bude
aj pod Tatrami peňazí napriek rozmanitým
krízam ekonomiky dosť.
Redakcia DN
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Spoločne sa blížime k výsledku.
Hotel Raj bude vyzerať tak, ako si želáme

PRED

Dajte o sebe vedieť…

PO

Začiatkom októbra sa v našom družstve konala brigáda v Hoteli Raj. Hotel sa nachádza
v Slovenskom raji v dedinke Palcmanská
Maša a momentálne v ňom prebieha rekonštrukcia interiéru. Bolo však potrebné
poukladať drevo na zimu a vyplieť burinu,
ktorá sa počas leta rozosiala a rozrástla okolo hotela. Záleží nám na tom, ako vyzerá okolie hotela, preto sme sa rozhodli, že niektoré
práce si vykonáme sami. Zišla sa tak skvelá
partia družstevníkov, ktorí dobrovoľne prišli, urobili to čo treba a výsledkom je opäť
skrášlené okolie hotela.
Život v našom družstve nie je len o sledovaní diania cez e-mail alebo Facebook, ale
práve takýmito aktivitami chceme našich členov spájať, zoznamovať a udržiavať tak dobré
vzťahy medzi členmi. Dôvera v družstvo sa
zvyšuje vzájomným spoznávaním, informovaním a zdieľaním spoločných hodnôt.
Srdečne preto neustále vyzývame našich
členov, aby sa neváhali zapájať aj do takýchto aktivít, ktoré budeme určite ešte organizovať. Nezabúdame, že aj dobrovoľnícka
práca má svoju skrytú hodnotu. Preto veľké
poďakovanie za vklad svojho času a práce
patrí všetkým členom, ktorí sa zúčastnili
tejto brigády. Ďakujeme!
Redakcia DN

Šíriť povedomie o vzájomnej spolupráci sa dá
aj bez slov. Napríklad aj pekným tričkom, ktoré
sme si nechali vyrobiť pre našich členov a sympatizantov družstva. Je na ňom vyšívaný znak
Tradičného družstva a text “Test the COOP”,
čo by sme mohli voľne preložiť aj ako “otestuj
si spoluprácu”. Tričko je vysokej kvality
a členovia si ho môžu kúpiť za 9,90 eur/kus.
Ak chcete dať svojmu okoliu vedieť, že ste
členom družstva alebo sympatizantom, neváhajte si objednať takéto tričko. K dispozícii
máme rôzne veľkosti pre družstevníkov, ale
aj pre družstevníčky. Tričká sú súčasťou série
našich marketingových materiálov, s ktorými
sa už mnohí členovia mohli stretnúť: nákupná taška, ochranné puzdro na kreditné karty
a brožúra s profilom spoločnosti.
Len počas nášho septembrového workshopu
vo Zvolene si tieto tričká kúpilo vyše 40 členov.
Veríme, že povedomie o našom družstve sa opäť
trochu viac rozšíri medzi ich priateľov a známych.
Redakcia DN
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Šťastie musíme hľadať na ceste,
nie na jej konci…

„Iba tí, ktorí sa pokúšajú o absurdné,
môžu dosiahnuť nemožné“Albert Einstein
Aj počas októbra pokračuje séria osobnostných workshopov v našom družstve. Cieľom
týchto workshopov je zefektívnenie spolupráce v družstve na to, aby sme dosiahli náš
spoločný cieľ. V polovici októbra sa konal
ďalší takýto workshop v Prešove. Témy boli
viac než aktuálne na dnešnú dobu. Stotožniť
sa s cieľom a vytvoriť podmienky pre vlastný
úspech si vyžaduje otvorenosť voči zmenám,
ktorých je v dnešnej dobe neúrekom. Zhodli

sme sa, že napriek ťažkej dobe ktorú prežívame, dokáže každý z nás nájsť svoju vnútornú
motiváciu, aby cesta za dosiahnutím cieľa
bola pre neho príjemná. Chcete vedieť ako?
Prihláste sa na workshop.
Hlavným prednášateľom na workshopoch je predseda družstva p. Martin Cigánek,
autor jedinečného know-how na budovanie pasívnych príjmov. Úspešne pokračuje
v projekte “Refundácia” aj napriek nároč-

ným situáciám, čím sa tento projekt stáva
ešte hodnotnejším a v súčasnej dobe dôležitejším. Nájsť istotu a stabilitu finančných
príjmov je aktuálne ešte viac ako kedykoľvek predtým. Vysoká inflácia a hlboké
následky súčasných krízových opatrení menia podmienky na trhu, a preto aj
v našom družstve hľadáme riešenia na dosiahnutie vytýčených cieľov.
Osobnostný workshop sa organizoval koncom októbra aj v Poľskej republike
(Warszowice) a bude sa konať aj 28. 10. 2022
v Českej republike (Zlín). Srdečne naň
pozývame všetkých členov, ktorých zaujíma
aktívna spolupráca s družstvom.
Redakcia DN
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Inzercia v našich novinách prináša
výhodný bonusový program
90

Deväťdesiate
vydanie

Československé vydanie
jún 2021

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

Deväťdesiate prvé
vydanie

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

Editorial

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

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

Medzinárodný deň družstiev

Členovia pomáhajú pri rekonštrukcii.

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

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

Deväťdesiate prvé
vydanie

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

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

Citát

Inzerovaním v našich novinách sa
spoznávajú členovia družstva navzájom
a spolupráca má tak stále nové možnosti
na realizáciu. Naše noviny čítajú nielen
členovia družstva, ale aj ich rodinní príslušníci, priatelia. Družstevné noviny podporujú
postoj družstevníkov k lojalite, k vzájomnej
pomoci, k vlastníctvu a družstevným hodnotám. Prichádzajú každý mesiac do schránok našim konzultantom, zamestnancom
a riadiacim pracovníkom, ale predovšetkým k našim lojálnym členom, ktorých
môže reklama v novinách najviac osloviť.
Ponúkame preto našim členom možnosť

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

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

elektriny prispeli na
zdroje 214 miliónov eur

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

Každá firma hľadá motivácie pre svojich zamestnancov alebo obchodných partnerov
s cieľom zvýšiť produkciu či obraty. Vždy
platilo, že je výhodnejšie pre firmu si dobrého zamestnanca či obchodného partnera
udržať, než si hľadať nového. Aj preto naše
družstvo prináša svojim členom, podnikateľom možnosť zviditeľniť sa v našich novinách a zároveň si zakúpiť dovolenkový
program za výhodných podmienok. Vďaka
PV získajú do firmy vernostný program,
ktorým môžu poskytovať vo svojej firme
ďalšie nefinančné benefity. Skvelé rodinné
dovolenky vždy motivovali k vyšším výkonom.

Československé vydanie
august 2021

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

inzerovať svoju reklamu v družstevných
novinách po dobu 12 mesiacov v hodnote
6 000 eur bez DPH. O viac informácií o reklame si môžete požiadať na info@td-coop.eu.
Za túto reklamu si každý inzerent môže
zakúpiť výhodne náš dovolenkový program
PV len za 990 eur. Dovolenkový program PV
umožňuje jeho vlastníkovi dovolenkovať bez
nákladu za ubytovanie po celom svete vo vyše
2700 destináciách len za zámenný poplatok.
Ak teda máte čo ponúknuť našim členom,
neváhajte sa u nás informovať o možnosti
Vašej reklamy.
Redakcia DN

„Jeden kus polena vytvorí malý
oheň, ktorý vás zahreje, pridajte
len niekoľko ďalších kusov, aby ste
zapálili obrovský oheň, dostatočne
veľký na to, aby zahrial celý váš
okruh priateľov.“
Jin Kwon
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Dovolenka s PV – Lanzarote
Odozvy detí sú vynikajúce. „Chcú ísť
budúci rok na dovolenku na rovnaké miesto.“

Toto sú slová nášho člena p.Jána Šebestu,
ktorý prvýkrát využil družstevný dovolenkový program PV. Strávil tohtoročné leto
v auguste so svojou rodinou nádhernú dovolenku v rezorte Club Nautilus na ostrove Lanzarote a podelil sa s nami o svoje dojmy z tejto
prvej zámeny.
„Všetko prebehlo perfektne, od cestovania, až po samotný pobyt v rezorte. Bol som
milo prekvapený, že aj keď sme boli v rezorte,
ktorý bol situovaný v blízkosti letiska, vôbec
nám to nenarúšalo dovolenku. Neboli sme

vôbec obmedzení hlukom z lietadiel, tak ako
to niektorí popisovali v referenciách. Práve
naopak, pre nás to bol prínos, že rezort bol len
8 km od letiska a boli sme tak hneď na pláži.
Hotel Club Nautilus bol krásny, čistý, bolo
to kľudné a tiché miesto, asi 150 m od pláže. Pláž bola piesková, s lávovými kameňmi,
miestami dlhá 1-1,5 km, vhodná na prechádzku. Všetko je tam veľmi čisté, aj cyklistické
chodníky, je to ako keby ste prišli do iného
sveta, má to svoju úroveň.
Oceán mal 26—28 stupňov, na prvý mo-

ment sa môže niekomu zdať že je chladný, ale
je to len otázka pár minút a kúpanie v ňom je
napokon skvelé. Počasie bolo veterné, každý
deň sa to menilo, ale táto klíma nám veľmi vyhovovala, pretože v noci nebolo príliš horúco.
Príjemne sa nám spalo, klimatizáciu sme vôbec nemuseli používať.
Hneď prvý deň sme si z letiska požičali na
tri dni automobil značky Audi Q3. Počas týchto troch dní sme si stihli pozrieť celý ostrov.
Pozreli sme si kaktusové záhrady, jaskyne,
sopky a všetko zaujímavé na ostrove. Vstu-
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„Takúto komfortnú
dovolenku pri mori by
som pre 6 osôb za tú cenu
v žiadnej cestovnej
kancelárii nezískal.“
penky na rôzne atrakcie sme si zabezpečovali
sami a ušetrili sme na tom celkom dosť peňazí. Napríklad len výlet do kaktusovej záhrady
stojí bežne cez agentúru 56 eur, my sme si
lístky na takéto výlety kupovali od 8-10 eur.
Človek len nesmie byť lenivý, a ak sa o seba vie
sám postarať a trochu porozmýšľa, tak dokáže
ušetriť až 70 % fin.prostriedkov. Nás bolo na
dovolenke celkovo 6 osôb. Letenky nás vyšli
na 900 eur a spolu sme na dovolenke minuli
cca 2 600 eur (letenky, strava, atrakcie, pre-
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nájom auta, benzín). Takúto komfortnú dovolenku pri mori by som pre 6 osôb za tú cenu
v žiadnej cestovnej kancelárii nezískal.
Keď som sa pýtal detí, ktoré so mnou mimochodom už pochodili Afriku, Turecko,
Grécko, Bulharsko či Chorvátsko, či na budúce leto pôjdeme na iný ostrov, tak jednoznačne potvrdili, že chcú ísť na rovnaké miesto.
Už majú s čím porovnávať a vôbec im nevadilo, že sme nemali allinclusive. Snažili sme sa
nastaviť naše stravovanie tak, aby sme boli
vždy tak rovnako hladní, dodržiavali sme
disciplínu v stravovaní, aby sme mohli navštíviť rôzne zaujímavosti na ostrove.
Celú dovolenku hodnotím ako veľmi dobrú
a kvalitnú. Odozvy detí sú vynikajúce. Chcú ísť
budúci rok na dovolenku na rovnaké miesto.
Vôbec im nevadí ani 5 hodinový let, na ktorý
sa dá v pohode zvyknúť.

Spoločne čelíme prudkému
zdražovaniu dovoleniek.
Spúšťame predaj Last Minute pobytov
s vysokými zľavami aj pre nečlenov.

Dovolenka
za polovicu

Zľavy až do -50% na
trhové ceny renomovaných
pobytových portálov

až do
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Na záver by som sa aj touto cestou chcel
poďakovať našej zamestnankyni Barborke
Zagorovej, za skvelú spoluprácu pri výbere
našej dovolenky.“
Pán Šebest bol ochotný zverejniť svoje telefónne číslo (+421 907 300 025) pre prípad,
že si niektorý družstevník vyberie v budúcnosti svoju dovolenku na Lanzarote. Veľmi
rád pomôže s informáciami a vôbec mu to
nebude prekážať, veď podľa jeho vlastných
slov, ktoré nám napísal “sme predsa jeden tím
a v jednote je sila”.
Pozrite si naše dostupné pobyty.
Pre ďalšie výhodné Last Minute
pobyty sledujte náš dovolenkový
web lastminute4you.eu
Redakcia DN
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STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ
DÔCHODKY
PODNIKATEĽSKÉ
PORADENSTVO

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

INVESTÍCIE

DEVELOPMENT

ÚČTOVNÍCTVO
HYPOTÉKY

NAKUPOVANIE A ENERGIE

REALITY

ZDRAVIE

POISTENIE

DOVOLENKOVÝ
PROGRAM VACATION

ŠPORTOVÉ KLUBY

www.advholding.sk

Novoobjavené
vodné probiotiká
z prameňov
bulharských hôr
Lactobacillus bulgaricus DWT1
a Streptococcus thermophilus DWT4

Prírodný spôsob liečby s probiotikami
Laktera Nature s obsahom L. Bulgaricus DWT1
pri pacientoch s COVID -19, bol v Bulharsku
patentovaný. Patent №4294, ako "Biologický
aktívny produkt - nutričná formula Laktera",
ktorý moduluje bunkovú imunitu. Žiaden z vyše
1000 liečených pacientov nebol intubovaný a ani
nezomrel. Probiotiká zároveň bránia vedľajším
účinkom očkovania a riešia aj postcovidové problémy.

www.bulgaricus.sk | +421 911 937 944 | info@bulgaricus.sk
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Poznáte všetky výhody dovolenkovania
cez družstevný program PV?
Dovolenkujete po celom svete, šetríte tisíce eur
počas svojho života a zároveň si vytvárate
istotu na dôchodok.

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

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

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

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

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

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

október 2022
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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.

Facebook
Program Vacation
- oficiálna stránka

Nové*

Facebook
LastMinute4you

PREZENTÁCIA

Program
Vacation
Tik Tok
tradicne_druzstvo
Dovolenkový program Tradičného Družstva

Instagram
tradicne druzstvo

Twitter
Tradičné družstvo

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

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

YouTube
Družstevné Vzdelanie
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Výdavky na
ekonomiku sa
takmer strojnásobia na 4,728
miliardy eur
Oblasť ekonomiky by mala v budúcom roku získať zo štátneho rozpočtu 4,728 miliardy eur, čo
je oproti 1,615 miliardám eur naplánovaných na
tento rok viac ako dvojnásobný nárast. Takmer
tretina z celkového balíka by mala ísť do regionálneho rozvoja, 1,459 miliardy eur do reštrukturalizácie priemyselných odvetví, necelých 700
miliónov eur do podpory podnikania a takmer
pol miliardy eur je určených na informatizáciu.
Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na
roky 2023 – 2025, ktorý schválila vláda.
Vo výdavkoch sú zarátané okrem iných aj eurofondy v rámci kapitoly Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI)
SR v sume 1,78 miliardy eur, výdavky určené na
kompenzačné opatrenia v súvislosti s rastom
cien energií v sume 1,4 miliardy eur, výdavky zo
zdrojov plánu obnovy v rámci kapitoly Ministerstva hospodárstva (MH) SR v celkovej sume 143
miliónov eur určené najmä na podporu energetickej efektívnosti či podporu alternatívnych
pohonov, ale aj výdavky zo zdrojov plánu obnovy
v rámci kapitoly MIRRI v sume 142 miliónov
eur na budovanie "Digitálneho Slovenska".
Výdavky na regionálny rozvoj sa oproti aktuálnemu stavu majú výrazne zvýšiť, zo 477 miliónov eur na 1,503 miliardy eur. Takmer celý balík
(1,493 miliardy eur) je určený na regionálny rozvoj z prostriedkov EÚ a ďalších necelých deväť
miliónov eur je naplánovaných na regionálny
príspevok pre menej rozvinuté okresy.

Druhým najväčším balíkom financií v tejto
kapitole sú výdavky v oblasti reštrukturalizácie priemyselných odvetví v sume 1,46 miliardy
eur, v ktorých sú rozpočtované aj kompenzačné
opatrenia v súvislosti s nárastom cien energií.
Na podporu podnikania je vyčlenených
694 miliónov eur. V rámci tejto oblasti sú rozpočtované výdavky EÚ a spolufinancovania
zo štátneho rozpočtu v rámci operačného
programu Integrovaná infraštruktúra na podporu výskumu inovácií vo výške 513 miliónov eur
a na podporu investícií by malo ísť v budúcom
roku 175 miliónov eur.
Súčasťou podpory investícií v rámci podpory
podnikania sú aj výdavky pre spoločnosť Valaliky Industrial Park v sume 133 miliónov eur, ktorá zabezpečuje prípravu investičného projektu
"Strategické územie Valaliky".
Výdavky na informatizáciu v oblasti ekonomiky v sume 483 miliónov eur sa týkajú MIRRI,
pričom okrem zdrojov štátneho rozpočtu obsahujú aj financovanie zo zdrojov Európskej únie.

Najväčšiu časť tvoria prostriedky Európskej
únie na medzirezortnom programe Informačná
spoločnosť 2014 - 2020.
Na energetiku sú naplánované výdavky
v sume 323 miliónov eur. Z toho prostriedky
plánu obnovy rozpočtované v rámci kapitoly MH na podporu energetickej efektívnosti,
na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE,
modernizáciu existujúcich zdrojov elektriny
z OZE a taktiež na podporu alternatívnych
pohonov predstavujú sumu 142 miliónov eur.
Návrh rozpočtu verejnej správy ráta v budúcom roku s nárastom deficitu verejných financií
na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP)
z tohtoročných očakávaných takmer 5 %. Celkové príjmy verejnej správy by mali v budúcom
roku dosiahnuť 50,579 miliardy eur a výdavky
58,451 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu
majú podľa návrhu predstavovať 26,699 miliardy
eur a výdavky 35,041 miliardy eur. Hotovostný
schodok štátneho rozpočtu má v budúcom roku
dosiahnuť 8,341 miliardy eur.

tuje, že chýb pri čerpaní eurofondov sa často
dopúšťajú najmä orgány jednotlivých krajín,
ktoré majú problémy s aplikáciou komplexných pravidiel a kritérií pre výber príjemcov
európskych peňazí.
V najnovšej správe Európskeho dvora audítorov, ktorý dohliada na rozpočet EÚ, bolo
okrem toho zistených 15 prípadov z vlaňajšie-

ho roka, v ktorých existuje podozrenie z podvodného konania. V správe ECA spred roka
ich bolo identifikovaných len šesť.
Agentúra Reuters pripomína, že zistenia
audítorov nemajú bezprostredné dôsledky,
ale môžu viesť k spusteniu vyšetrovaní potenciálnych podvodov a prispieť k efektívnejšiemu využívaniu prostriedkov z eurofondov.

Vyše 5 miliárd
eur z eurofondov
premrhali pre
chyby a podvody
Viac než päť miliárd eur z fondov Európskej
únie bolo vlani premrhaných v dôsledku chýb
a podvodov. Vyplýva to z výročnej správy Európskeho dvora audítorov (ECA), podľa ktorej
podiel takto premrhaných prostriedkov oproti predchádzajúcemu roku vzrástol.
Audítori odhadujú, že v dôsledku chýb alebo podvodov sa v roku 2021 premárnili zhruba tri percentá z celkovej sumy 181,5 miliardy
eur rozpočtových výdajov EÚ. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom tento podiel vzrástol o zhruba 0,3 percenta.
Zverejnená výročná správa ECA konšta-
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Ministri
krajín EÚ pre
energetiku podporili spoločný
nákup plynu
Väčšina štátov Európskej únie podporila Platformu pre spoločný nákup plynu. Zhodli sa na
tom ministri krajín EÚ zodpovední za energetiku na neformálnom zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE),
ktoré sa uskutočnilo v stredu 12. októbra
v Prahe. TASR o tom informovalo tlačové
oddelenie ministerstva hospodárstva.
Podľa českého ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu, ktorý stretnutie hostil,
by mohli štáty EÚ začať spoločne nakupovať
plyn pred letom 2023. Zhoda nastala aj v potrebe upraviť index pre ceny plynu a zvýšiť
dohľad nad trhmi s plynom, aby nedochádzalo
k špekulatívnemu správaniu na trhoch.
Slovenský minister hospodárstva Karel
Hirman na stretnutí zdôraznil, že Slovensko
podporuje koncept obmedzenia cien pre importovaný plyn. "Podporil som znovu list 15
členských štátov na zastropovanie cien plynu.
Aj keď majú navrhované riešenia nedostatky,

za horšie považujem stanovenie národných
opatrení," spresnil.
Podľa Hirmana je tiež potrebné pripraviť
sa na to, že aktuálna situácia sa nebude týkať
len nadchádzajúcej vykurovacej sezóny, ale aj
sezóny 2023/2024.
Minister poukázal aj na potrebu štrukturálnej reformy dizajnu trhu s elektrinou. Podľa
neho aj napriek investíciám do jadra a obnoviteľných zdrojov energií, ktoré predstavujú
zdroje s nízkymi výrobnými nákladmi, platia
obyvatelia aj firmy vysoké ceny elektriny. "Európska komisia by preto mala čo najskôr predložiť návrh na reformu trhu s elektrinou,
vrátane účinného oddelenia cien elektriny
a plynu," uviedol Hirman.

Podľa českého ministra priemyslu a obchodu sa štáty nezhodujú na konkrétnych opatreniach, ktoré by mali zdražovanie energií zastaviť. Napriek tomu je podľa neho jasné, že je
nutné zmierniť dopady energetickej krízy.
Síkela očakáva, že Európska komisia (EK)
bude brať výsledky stredajšieho rokovania do
úvahy. Český minister uviedol, že išlo o štvrté
rokovanie rady ministrov krajín EÚ pre energetiku počas českého predsedníctva v Rade EÚ.
Podľa námestníka českého ministra priemyslu a obchodu Petra Třešňáka sa vďaka
týmto rokovaniam, ktoré usporiadalo Česko,
podarilo urýchliť prípravu balíčka úsporných
opatrení. Európska komisia by ho mala predložiť budúci týždeň.

nových pravidiel o obchode a udržateľnom rozvoji len na budúce a prebiehajúce obchodné rokovania (napríklad s Austráliou a Indiou) "podľa
potreby", EP by ich chcel rozšíriť na všetky existujúce obchodné dohody, vrátane tých, ktoré sa
Únia ešte len chystá podpísať.
Poslanci tvrdia, že takýmito dohodami sa
musí zabezpečiť aj prístup k surovinám a energetickým tovarom, ktoré sú nevyhnutné pre ekologické hospodárstvo.
Nemecký europoslanec a predseda Výboru EP pre medzinárodný obchod Bernd Lange
pripomenul, že europarlament formuje obsah
a smerovanie európskej obchodnej politiky.
"Posilnenie pracovných a environmentálnych
noriem je dôležitým krokom na zabezpečenie

toho, aby pracujúci a životné prostredie mali
prospech z užších väzieb medzi krajinami,"
uviedol. Spresnil, že tento prístup sa už odráža
v dohode medzi EÚ a Novým Zélandom a vyjadril nádej, že všetky budúce obchodné dohody
budú odrážať nový európsky prístup k obchodu
a udržateľnosti.
Všetky moderné obchodné dohody EÚ obsahujú kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom
rozvoji so širokým súborom vzájomne dohodnutých záväzkov v oblasti životného prostredia,
pracovných noriem a ľudských práv. Tieto doložky si vyžadujú ratifikáciu základných dohovorov
v oblasti pracovných štandardov a mnohostranných environmentálnych dohôd, ako je napríklad Parížska dohoda o zmene klímy

EP chce obchodné
dohody chrániace
pracovné
i environmentálne
práva
Európsky parlament (EP) naznačil možnosť zavedenia sankcií ako poslednej možnosti pre obchodných partnerov EÚ, ktorí porušujú pracovné
a environmentálne štandardy.
V uznesení, ktoré europoslanci schválili
väčšinou hlasov, sa zdôrazňuje, že dohody EÚ
o voľnom obchode musia prispievať k uhlíkovo
neutrálnemu hospodárstvu uprednostňovaním
obchodu s tovarom a službami poskytovanými
prostredníctvom udržateľných postupov a pri
dodržiavaní ľudských práv.
Poslanci privítali revíziu kapitol obchodných
dohôd o obchode a udržateľnom rozvoji, v ktorých sa stanovujú záväzky EÚ a jej obchodných
partnerov v oblasti životného prostredia, práce
a ľudských práv. Európska komisia navrhuje použiť obchodné sankcie ako poslednú možnosť pri
prípadnom závažnom porušení týchto záväzkov.
Túto možnosť europarlament požaduje už dlhé roky.
Kým však eurokomisia navrhuje uplatňovanie
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Evidencia a správa
členských vkladov

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

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

Nástroj na
evidenciu
splátok PV

*Nové
zberné účty
Nájdete ich v PRIJAŤ PENIAZE

Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk
helpdesk@td-coop.eu

Ako si vygenerovať
Heslo?

Vytvorte si šablónu
„Vlastná karta“

Kliknite na „Zabudli ste heslo?“

Vytvoríte ju v Profil/Vlastné karty

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

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