
Rok ubehol a nastal čas obzrieť sa, čo sa nám 
podarilo, kam sme sa posunuli… Rok 2021 bol 
plne pod kontrolou pandémie a o to náročnej-
šie sa nám pracovalo. No napriek tomu to bol 
skvelý rok z viacerých uhlov pohľadu. Pozrite 
sa milí členovia na naše spoločné úspechy. 

1. Obchodné úspechy:
• podarilo sa nám uskutočniť plánovaný 
nákup časti podielu v Hoteli Raj (preinves-
tovali sme viac ako 140.000 EUR)

• prezmluvnili sme sa z DAE na 7ACROSS

• rozbehli sme dovolenkový program 
PROGRAM VACATION (PV) - poskytli 
sme desiatky dovoleniek v Chorvátsku,  
v Hoteli Raj, cez zámenný systém 7ACCROS, 
ale aj dobrodružnú dovolenku v karaváne

• rozšírili sme svoje rady o niekoľko nových 
členov a o firemnú spoluprácu so spoloč-
nosťou ADV, s ktorou pracujeme na predaji 
nášho kľúčového produktu PV

• podarilo sa nám uzatvoriť vyše 180 no-
vých zmlúv PV a máme šancu do konca roku 
dosiahnuť aj plánovaných 200 zmlúv

• naša činnosť je zmapovaná v exkluzív-
nych vydaniach video reportáží - TeDe Ex-
press a elektronických Družstevných novín

• predovšetkým sme inovovali náš produkt 
Refundácia, ktorý sme spojili s ďalším úspeš-
ným projektom PV a získali sme jeden skvelý 
produkt — pasívne príjmy a PV v jednom

• našli sme riešenie pre vysporiadanie 
pohľadávok NFD

Pracujeme na spustení e-shopu našej zná-
mej Družstevnej Tržnici, kde pripravuje-
me aj nákupné zľavové poukážky platné vo 
veľkom potravinovom reťazci (poukážky 
budú zatiaľ platné pre SK trh). Ponúkneme 
priestor aj ďalším predajcom z ČR, PL a SR, 
čím získate opäť ďalšie zľavové body, ktoré 
sa budú dať neskôr použiť aj na splátky PV, 
alebo si ich jednoducho prevediete ako fi-
nančné  prostriedky na účet.
 Ak sa nám bude dariť zvýšiť príjmy druž-
stva, určite sa pokúsime dokončiť moderni-
záciu Hotela Raj v interiéri a postupne roz-
šírime PV o ďalšie destinácie. Pokúsime sa 
rozšíriť členskú základňu a predať nové PV  
a tým zrýchliť budovanie aktív na tvorbu 
pasívnych príjmov… Spoločne dokážeme 
naplniť všetky naše ciele.
 Ďakujem všetkým členom za spoluprá-
cu v tomto náročnom roku a za spoločne 
dosiahnuté tohoročné úspechy. 
 Želám Vám pokojné tradičné vianočné 
sviatky v kruhu Vašich blízkych a v duchu 
všetkých tradícií… veď my sme Tradičné 
družstvo. :-)
Veľa úspechov v novom roku 2022!
S úctou,

Martin Cigánek, 
 predseda Tradičného družstva

Editorial: Bilancujeme rok 2021

Investície do elektromobility budú  
výrazne dominovať aj vo Volkswagene

Volkswagen plánuje v najbližších 5 rokoch výrazne navýšiť  
investície do elektromobilov. 
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2. Technologické — softvérové 
úspechy:

• zmodernizovali sme naše hardvérové 
zázemie IT technológií, na ktorých bežia 
naše IT projekty

• zmodernizovali a aktualizovali sme 
firemné weby

• zautomatizovali sme systém online nákupu 
produktu PV

Celkovo môžeme povedať, že aj napriek 
nepriaznivým pandemickým podmienkam  
sme sa značne posunuli v projekte PV  
a vďaka našim šikovným konzultantom, 
ktorí nám vo významnej miere pomáhajú 
pri budovaní nášho družstva postupne sta-
bilizujeme náš mesačný cash–flow a po-
maly ho zvyšujeme, čo nám zabezpečí rast 
aktív a budovanie pasívnych príjmov. 
 Vďaka dosiahnutým výsledkom tento 
rok hodnotím veľmi pozitívne a veľké po-
ďakovanie patrí mojim kolegom z predsta-
venstva, ktorí sa aktívne podieľali na spo-
mínaných výsledkoch. Určite veľký podiel 
na úspechu má náš poľský trh, ktorý doká-
zal stabilitu pod vedením Artura Bojszu  
a významne pomohol pri nových zmlu-
vách PV. Veľká vďaka patrí konzultantom,  
zamestnancom, ale predovšetkým kaž-
dému členovi, ktorý svojím čiastkovým 
prístupom pomohol aktivitou či obratmi, 
alebo členskými vkladmi k dosiahnutiu 
spoločného úspechu.

Všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEM.

Čo nás čaká  
v najbližšom období?



Volkswagen plánuje v najbližších 5 rokoch 
výrazne navýšiť investície do elektro- 
mobilov. Samostnatne chce rozvíjať aj elek-
trobatérie. 
Divíziu batérií preto plánuje transformo-
vať do samostatnej spoločnosti, v ktorej by 
mohli mať podiel aj tretie strany.
 Volkswagen oznámil, že do roku 2026 
zvýši výdavky na elektromobilitu približ-
ne o 50 percent na 52 miliárd eur. Tieto 
investície sú súčasťou rozsiahlej strate-
gickej transformácie koncernu a nového 

Investície do elektromobility budú  
výrazne dominovať aj vo Volkswagene

5-ročného výdavkového plánu, ktorý počíta 
v rokoch 2022 až 2026 s celkovými investí-
ciami v objeme 159 miliárd eur. Na porov-
nanie, celkové investície v rokoch 2021 až 
2025 by mali dosiahnuť 150 miliárd eur.
 Koncern takisto pokračuje v avizova-
ných plánoch umožniť tretím stranám zís-
kať podiel v jeho batériovej divízii. Správ-
na rada automobilky schválila založenie 
samostatnej spoločnosti, uviedol to šéf 
koncernu Herbert Diess. Nová firma by 
mala mať právnu formu SE (Societas Eu-

ropaea), ktorá zodpovedá nemeckej akcio-
vej spoločnosti (AG). To by malo umožniť 
tretím stranám, aby sa podieľali na rozvoji 
v tejto oblasti.
 Volkswagen viackrát uviedol, že uva-
žuje o partnerovi napríklad pri výstavbe 
závodov na výrobu batériových článkov. 
Uvažuje sa tiež o tom, že divízia by mohla 
vstúpiť na burzu. Podľa Diessa by tržby di-
vízie batérií mohli v roku 2030 dosiahnuť 
až 20 miliárd eur.

Redakcia DN

„Celok je väčší  
ako súčet jeho častí.“
Aristoteles
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závisí na objeme nákupu poukážok. Na rade je 
teraz rozhodnutie predstavenstva, s ktorým re-
ťazcom sa uzavrie spolupráca na nákup týchto 
poukážok, ktoré sa budú predávať našim členom 
a tí za ich nákup v Družstevnej Tržnici získajú 
zľavové body. Najlepšie v prieskume obstál Kauf-
land, preto ak ste členom družstva a radi v Kauf-
lande nakupujete, môžete už dnes zasielať svoje 
záväzné objednávky na 100 eurovú poukážku  
v našom dotazníku: 

V decembri sme našim členom priniesli anketu, 
v ktorej sme sa opýtali, či by sa im páčilo, keby 
vďaka družstvu nakupovali s ešte výraznejšími 
zľavami. Odpovede boli viac než pozitívne. Druž-
stvo dokáže vďaka svojej vyššej kúpnej sile vyjed-
nať vyššie zľavy pri nákupe a preto sme sa na zá-
klade záujmu členov rozhodli vykonať prieskum 
trhu na Slovensku. 
 Oslovili sme potravinové reťazce kde čle-
novia najčastejšie nakupujú a preverili ďalšie 
možné zľavy pri nákupe Darčekových poukážok. 
Zľavy sa pohybujú od 1—7 % a konkrétna výška 

Je to prvá lastovička a možno časom, keď bude 
mať družstvo viac členov a ešte vyššiu kúpnu 
silu, budeme takéto spolupráce nadväzovať aj  
s nepotravinovými reťazcami. 
 Myšlienka získavania výhod na základe väč-
šej kúpyschopnosti nie je nijak výnimočná, je  
tu medzi nami dlhodobo. Vyžaduje si to byť len 
súčasťou väčšieho celku, ktorý má rovnaký záu-
jem. Práve o tom je aj družstevníctvo. 

Redakcia DN

Obnovená Družstevná Tržnica  
prinesie členom ďalšie výhody 

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

Klik na Záväznú objednávku

https://www.td-coop.eu/financie
https://forms.gle/TZwQqGLsPZbGiFV99
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2. časť článku

Oproti tradičnému družstevnému hnutiu pri-
nášal Migros isté novátorstvo. Kým pôvodné, 
organicky rastúce spotrebné družstvá, boli plu-
ralitné a presadzovali opatrnú, kompromisnú 
obchodnú stratégiu, zohľadňujúcu odlišné po-
litické názory, Migros sa vyznačoval istou kon-
centráciou moci, založenou na osobnosti cha-
rizmatického vodcu Duttweilera. Vďaka  tomu 
si Migros zachoval svoju expanzívnosť. V  pro-
tiklade s  pretrvávajúcou tradíciou družstiev, 
organizovaných na báze demokracie, bola pre 
MGB typická Top down štruktúra moci, teda 
riadenie zhora nadol. Družstevné rady, zvo-
lené v priamych hlasovaniach, nemali žiadnu 
skutočnú rozhodovaciu právomoc a  na názory 
členov družstva sa prihliadalo málokedy. Išlo 
len o ojedinelé strategické rozhodnutia v druž-
stve. Regionálne družstvá, vznikajúce jediným 
zakladateľským aktom, boli úplne nezávislé od 
vplyvu cudzích kapitálových investorov, boli 
však podrobené istým vopred stanoveným zá-
sadám MGB. V dôsledku toho mali v  zhode so 
zámermi Duttweilera skôr charakter fundácií.
 Migros charakterizujú mnohé paradoxy. 
Napríklad Družstevná federácia Migros (MGB) 
dodnes vlastní práva na ochrannú známku a  v 
jej majetku je väčšina prevzatých alebo samo-
statne založených spoločností mimo maloob-
chodu, ale zároveň je z  právneho hľadiska vo 
vlastníctve regionálnych družstiev, ktoré ju do 
značnej miery kontrolujú.
V roku svojho založenia, teda v roku 1941,  
sa MGB presťahovala do nových priestorov, 
ktoré boli postavené na mieste pôvodného síd-
la v Zürichu. Tam sa 26. júna 1943 konalo prvé 
zhromaždenie delegátov družstva.
 Nové družstvo nemalo na ružiach ustlané. 
Dutti (ako všetci volali Gottlieba Duttweilera) 
mal veľa nepriateľov, ktorí mu strpčovali život 
a sabotovali jeho dielo. Napriek tomu bol nevy-
čerpateľným zdrojom energie, nadšenia a  ino-

Zrod švajčiarskeho družstva Migros

vácií a svojou nezlomnou vôľou zlomil každého 
odporcu, ktorý mu stál v ceste.
 Migros otvoril v  roku 1948 prvý samoob-
služný obchod vo Švajčiarsku a v roku 1952 prvé 
supermarkety Európy. K početným spoločnos-
tiam skupiny Migros patrila už počas života 
Duttweilera cestovná kancelária Hotelplan 
(Migros ju vlastnil už v roku 1935, teda v  dobe 
pred transformáciou pôvodnej akciovej spoloč-
nosti Migros na družstvo), inštitút vzdelávania 
dospelých Klubschule Migros (od roku 1944), 
kníhkupectvo Ex Libris (od roku 1950), sieť 
čerpacích staníc Migrol (od roku 1957), Migros 
Bank (od roku 1957) a mnohé ďalšie podniky. 
 Začiatkom 50. rokov Migros zaviedol 
vlastné reštaurácie a  vo svojich obchodoch 
začal ponúkať aj nepotravinársky tovar.  
V roku 1952 Gottlieb Duttweiler inicioval 
stavbu nákladnej lode Adele a jej sesterskej 
lode Amelia. Duttweiler bol zakladateľom  
a prezidentom lodiarskej spoločnosti Reede-
rei Zürich AG, ktorú vlastnila MGB až do jej 
zrušenia v roku 2000. V roku 1959, dva roky 
po založení vlastnej banky, založil Migros po-
isťovňu Secura, ktorá bola v roku 1999 pre-
daná Generali. O  rok nato, po zlúčení spoloč-
ností Generali, Schweizer Union a Fortuna  
v roku 2000, vznikla nová poisťovňa Generali 
Schweiz.
 Migros expandoval aj do zahraničia, avšak 
so striedavými úspechmi. Gottlieb Duttweiler 
začal svoje prvé zahraničné aktivity rozvíjať 
už v dobe, keď bol Migros akciovou spoločnos-
ťou. Jeho prvý pokus v  Nemecku však skončil 
fiaskom. V roku 1932 kúpil poľnohospodársky 
podnik v Berlíne, založil Migros–Vertriebs-
-GmbH a vybudoval flotilu 85 predajných vo-
zidiel, ktoré zastavovali až na 2 000 zastávkach 
v Berlíne. Nová konkurencia zo susedného 
Švajčiarska však narazila na veľký odpor miest-
nych predajcov a výrobcov značkového tovaru. 

Po nástupe nacistov k moci v Nemecku sa stal 
Migros nežiaducim v  krajine a  tak v decem-
bri 1933 oznámil zrušenie berlínskej pobočky.  
Aj pokusy otvoriť lichtenštajnskú filiálku vo  
Vaduze v roku 1937 skončili neúspechom, pre-
tože Lichtenštajnské kniežatstvo v  záujme 
ochrany miestnych podnikov bránilo zahra-
ničnej konkurencii v  podnikaní a zaviedlo zá-
kaz obchodných domov po vzore švajčiarskeho 
zákazu pobočiek. Opatrenie bolo platné až do 
roku 1969, avšak jeho výsledný efekt bol sporný, 
pretože obyvateľstvo kniežatstva chodilo čoraz 
viac na nákupy do zahraničia.
 Úspešnejšie pre Migros bolo až obdobie po 
druhej svetovej vojne. V roku 1954 sa švajčiar-
ske megadružstvo podieľalo na založení pod-
niku Migros Türk v  Istanbule, ktorý sa neskôr 
rozrástol na jeden z najväčších tureckých ob-
chodných reťazcov. V  roku 1975 sa však tento 
podnik osamostatnil, keď materský podnik pre-
dal svoj podiel v Migros Türk. Neskôr rozširoval 
Migros svoje aktivity aj v iných krajinách, pre-
dovšetkým v Rakúsku, Francúzsku a Nemecku.
 Dutti bol skutočný staviteľ mostov.  
Tak ako stavitelia mostov dokážu mostný-
mi konštrukciami preklenúť potoky,  rieky, 
či hlboké údolia, aby umožnili spojenie ľudí, 
rozdelených prírodnými prekážkami, tak aj 
Duttweiler budoval mosty k  ľuďom ponad pre-
kážky, ktoré sa mu stavali do cesty, aby sa do-
stal ku všetkým, ktorí potrebovali jeho pomoc.  
Je preto typické, že týždenník, ktorý založil  
v roku 1942, dostal názov Brückenbauer (sta-
viteľ mostov). Dnes má tento týždenník názov 
Migros Magazine.
 Pre Duttweilera bol veľmi dôležitý široký 
záber spoločenskej prospešnosti družstva pre 
celú švajčiarsku populáciu. Jedno z jeho hesiel 
znelo: „Srdcom hospodárstva by mali byť ľudia, 
nie peniaze.“
 Založením cestovnej spoločnosti Hotel-
plan v roku 1935 začal Duttweiler plniť svoj 
zámer umožniť bežným Švajčiarom Ferien für 
alle (Prázdniny pre všetkých). Svoju klientelu 
si však získaval aj mnohými inými aktivitami. 
Napríklad predajom kvetov za mimoriadne 
výhodné ceny. Už v roku 1947 predával vo svo-
jich obchodoch kvety, ktoré predtým predávali 
len špecializované kvetinárstva. Duttweiler 
sa zaslúžil o  to, že sa karafiáty a ruže dostali  
aj do menej bohatých rodín. Ďalší jeho  
ušľachtilý počin predstavoval Migros–Kultur-
prozent (Migros - kultúrne percento), ktorý 
od svojho založenia v  roku 1957 garantoval, že  
1 percento obratu venuje Migros na nekomerč-
né účely predovšetkým v  oblastiach kultúry, 
spoločenských a voľnočasových aktivít, atď.

december 2021
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„Srdcom hospodárstva 
by mali byť ľudia, nie peniaze.“

 Inštitút vzdelávania dospelých Klubschule 
Migros patrí k  najúspešnejším vo Švajčiarsku. 
Každoročne viac ako 300 000 ľudí absolvu-
je kurzy alebo ďalšie školenia na približne 50 
miestach po celom Švajčiarsku. Celkove je 
k dispozícii viac ako 600 ponúk rôznych kurzov 
alebo školení.

 Neúnavný Dutti bol počas celého svojho 
života všestranne činný. Už v roku 1946 Adele 
a Gottlieb Duttweilerovci založili nadáciu Im 
Grüene, s cieľom založiť v budúcnosti inštitút, 
ktorý by mal za úlohu vykonávať vedecký vý-
skum v oblasti družstiev, ako aj sprostredko-
vania tovaru. Chceli finančne podporovať pod-
ujatia, kurzy a stretnutia, ponímané ako mosty 
od človeka k človeku a z krajiny do krajiny. Ste-
lesnením tohto úsilia sa stal Gottlieb Duttwei-
ler Institute (Inštitút Gottlieba Duttweilera)  
v Rüschlikone pri Zürichu, ktorý začal svoju 
pôsobnosť v roku 1963, ale jeho základný kameň 
položil Gottlieb Duttweiler ešte za svojho živo-
ta v roku 1962. Tento nezávislý výskumný ústav 
ekonomických a sociálnych štúdií, prvý svojho 
druhu vo Švajčiarsku, bol vybudovaný v spodnej 
časti parku Im Grüene, patriaceho k niekdajšie-
mu bydlisku zakladateľa.
 Duttweiler vstúpil aj do politického života. 
Už v roku 1936 založil politickú stranu Lande-
sring der Independen (LdU), ktorá existovala 
do roku 1999. V ére Duttweilera strana pravi-
delne dosahovala okolo 5 percent hlasov.
 Rast družstva bol vskutku fascinujúci.  
V roku 1961 mala skupina Migros 585 630 čle-
nov družstva, 397 predajní a 135 predajných vo-
zidiel. Jej celkový obrat prekročil hranicu jed-
nej miliardy frankov, pričom Migros poskytoval 
prácu 16 420 zamestnancom. 
 Gottlieb Duttweiler zomrel 8. júna 1962  
vo veku nedožitých 74 rokov. Búrlivý rast druž-
stva však pokračoval aj po smrti zakladateľa, 
pretože v  diele Duttweilera pokračovali inteli-

gentní a šikovní nasledovníci, vďaka ktorým je 
až dodnes Migros skutočným gigantom. Popísať 
detailne jeho dnešný majetok je veľmi kompli-
kované a vyžadovalo by si to mnoho strán textu. 
Uveďme preto aspoň ten najstručnejší prehľad 
vlastníctva družstva. 
 Hlavnou činnosťou spoločnosti Migros je od 

jej začiatku až dodnes družstevný maloobchod. 
Veľké obchodné reťazce i menšie predajne tvo-
ria mohutný obchodný segment, ktorý gene-
ruje takmer 60 % tržieb skupiny. Okrem tohto 
vlastní Migros aj rôzne špecializované predaj-
ne, reštaurácie, cestovnú kanceláriu i  vlastný 
priemysel. Migros Group má aj svoju vlastnú 
banku a Migros–Pensionskasse, jeden z najväč-
ších penzijných fondov vo Švajčiarsku. Takisto 
je významným vlastníkom nehnuteľností. Por-

tfólio Migros zahŕňa napríklad aj viac ako 13 
000 bytov, vrátane tých luxusných. Klubschule 
Migros je najväčšia inštitúcia vzdelávania do-
spelých vo Švajčiarsku.
 Družstevný gigant má vlastné logistické 

centrá. Oblasť IT a dátové centrum sú integro-
vané v MGB. Taktiež vydáva viaceré populárne 
časopisy, predovšetkým už spomínaný Migros 
Magazine, vychádzajúci v nemčine, francúzšti-
ne a taliančine.
 Familien–Club der Migros (rodinný klub 
Migros), známy pod skratkou Famigros, už od 
roku 2012 ponúka rodinám množstvo atraktív-
nych klubových výhod, ako sú exkluzívne súťa-
že, akcie a zľavy na produkty a služby.
Migros venuje veľa prostriedkov na podporu 
voľnočasových a športových prevádzok pre 
potreby obyvateľstva krajiny. Prevádzkuje sieť 
fitness a wellness centier, golfových ihrísk, aqu-
aparkov, tenisových kurtov a  iných podobných 
zariadení. Klubschule Migros ponúka rôzne 
kurzy z oblasti športových a voľnočasových ak-
tivít.
 Švajčiarsky družstevný kolos navyše bu-
duje parky, aby poskytol obyvateľom krajiny 
možnosť stráviť príjemný čas v  zeleni prírody. 
Družstvo má k dispozícii aj Museum für Gege-
nwartskunst (múzeum súčasného umenia).
Migros ponúka obyvateľstvu aj doručovanie zá-
sielok. Prevádzkuje PickMup boxy, ktoré fungu-
jú podobne ako poštové balíkomaty. Disponuje 
tiež sieťou zberu a vrátenia online objednávok, 
takže nákupy zo 14 rôznych online obchodov 
je možné vyzdvihnúť a vrátiť na viac ako 746 
miestnych pobočkách PickMup vo Švajčiarsku. 
Aj balíky švajčiarskej pošty
je teraz možné vyzdvihnúť alebo odoslať v nie-
ktorých prevádzkach družstva Migros.
 Medbase AG, ktorú vlastní Migros, ponúka 
rôzne služby v sektore zdravotníctva. Spoloč-
nosť prevádzkuje 55 zdravotníckych stredísk 
v jedenástich kantónoch. Služby spadajú do 
kategórií terapia, liečebná masáž, prehliadky, 
výkonnostná diagnostika, doplnková medicína, 
kurzy, online poradenstvo, pracovné lekárstvo, 
prevencia a rehabilitácia. Od roku 2019 sú sú-
časťou skupiny Medbase aj lekárne Topwell  
a lekárne typu shop-in-shop. Ako ďalší formát 
shop-in-shop bol začiatkom novembra 2020 
otvorený prvý špecializovaný obchod Misenso 
pre načúvacie prístroje, okuliare a kontaktné 
šošovky. Vďaka týmto a  podobným aktivitám 
sa stal Migros súčasťou života doslova každého 
obyvateľa Švajčiarska. Bez neho by nebolo ani 
len možné predstaviť si život obyvateľov  tejto 
alpskej krajiny.
 Dalo by sa o megadružstve Migros písať ešte 
veľmi veľa. Je to prakticky nevyčerpateľná téma. 
Vlastne nie je problém rozpísať sa o  družstve 
Migros. Problém je skôr v krátkosti opísať jeho 
históriu i súčasnosť a nevynechať pritom niečo 
dôležité. Uspokojme sa zatiaľ aspoň s minimom 
informácií, ktoré sa dali vtesnať do tohto člán-
ku. Azda sa v  budúcnosti naskytne príležitosť 
popísať túto skvelú kapitolu dejín švajčiarskeho 
družstevníctva aj omnoho podrobnejšie.

Karol Dučák, člen družstva

december 2021
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Žijeme v hektické a uspěchané době. Dnešní život 
je o strachu a stresu z budoucnosti. Z toho vzni-
kají zdravotní problémy, protože se někam řítíme  
a nevíme kam, pravdivé informace nechceme 
znát. Ten, kdo se zajímá o informace, nemá strach, 
protože ví a zná. Mnoho lidí současnou dobu přijí-
má jako něco, co sám nemůže ovlivnit. Neuvědo-
mují si, že každý z nás je obdařen neuvěřitelnou 
sílou mysli a je nadán schopností svého myšlení 
ovlivňovat události a dění kolem sebe a ve svém 
životě. Nikdo se sem nenarodil náhodou. Jediné, 
co si každý potřebujeme uvědomit je, že jsme so-
učástí veškerého života na Zemi, že jsme součástí 
společenství všech lidí na planetě, neoddělitelnou 
součástí všeho živého i neživého na této planetě  
a celého vesmíru. Potřebujeme si vyjadřovat pod-
poru, hledat způsoby spolupráce a vzájemné si 
pomáhat. Je důležité mít se rád, ctít a vážit si sebe 
a stejně tak přistupovat ke svým blízkým a všem 
lidem kolem sebe.  Jen tak můžeme dosáhnout 
svých cílů a životního poslání. Mnozí si řeknou „to 
se lehce řekne“. Nic nikomu ale nespadne samo do 
klína, je nutné se přičinit, pracovat na sobě, zdoko-
nalovat se v ovládání myšlenek a postojů. Zkuste si 
představit takovou pozitivní budoucnost, v jaké by 
jste chtěli žít. Pro ty, kteří jste ještě nikdy nemedi-
tovali, nezajímali se o svůj duchovní rozvoj, zkuste 
toto malé cvičení. 
 Zapal si svíčku v klidném a tichém prostředí, 
ztiš se, vnitřně se zklidni, nenech se ničím rušit, 
udělej si čas sám pro sebe. Se zavřenýma očima 
si představ v sobě, že jsi bez traumatu, bez prob-
lémů, starostí, strachu, bez nemocí, bez vlast-
ností jako je pýcha, závist, sobectví, nepřejícnost 
… (můžeš si doplnit a pokračovat ve výčtu svým 
osobních vlastností). Svůj problém a vlastnosti 
můžeš vyslovit nahlas, pokud jsi sám. Uvědom si  
a pojmenuj svůj problém, negativní postoje a vlast-
nosti, kterých se chceš zbavit. Propusť je ze sebe,  
v myšlenkách na ně přestaň myslet, značně se ti 
uleví. Začni si v mysli projektovat, že žiješ už bez 
této vlastnosti, bez závislosti na okolí, představ 
si, jak zvládáš situace, které tě trápily. Zaplaví tě 
krásný pocit, vše krásné v tobě se začne přenášet 

Budoucnost si tvoříme sami

a měnit i vně kolem tebe. Místo závisti tam vzni-
ká podpora, přejnost, láska, vzájemnost, radost 
z toho, že se všem daří, že to všechno funguje jak 
má, ve prospěch a pro radost všem. A přesně toto 
potřebuje tato doba. Potřebujeme měnit pohled 
na tu druhou stranu. Každý má „jinak“ tu druhou 
stranu, potřebujeme té druhé straně předat to co 
už máme my.
 Potřebujeme vůči těmto lidem v okolí proje-
vovat podporu, přijetí, projevovat lásku, vděčnost.  
Je to tvůj počátek, jak si začít představovat  
budoucnost, kterou tvoříme svými myšlenkami, 
svými činy, svým chováním, svým postojem, svojí 
vibrací, jak to v této imaginární budoucnosti chce-
me. Jakou formu a způsob života si představuje-
me, možná sami se sebou, možná v komunitách, 
nějakou jinou formu výměny zboží, energií. Komu 
záleží na životě, na Zemi, na tomto všem, zkuste se 
sebou začít takto pracovat tak často, jak můžete. 
 Ten kdo se sebou něco dělá, zařaď toto jedno-
duché cvičení, tento jednoduchý způsob práce se 
sebou samým do své každodenní duchovní praxe, 
meditace, do svého dýchání, do svého čehokoliv 
co děláš, do jakékoliv cesty, či to je něco z čínské 
filosofie, či to je něco ze šamanské filosofie, Equa-
doru, Peru, Mexika, Africké nebo Australské, nebo 
nějaké severské či Himalájské filosofie, nebo své 
vlastní slovanské a nebo jakékoliv jiné, na tom teď 
nezáleží. 
 Záleží na tom, projevovat si podporu a vzá-
jemnost, Pojďme si aspoň v myšlenkách vzájemně 
projevovat lásku, když to neumíme projevit fyzicky  
z očí do očí, pojďme tvořit budoucnost sebe samé-
ho v budoucnosti nás samých a všechno co si před-
stavujeme, pojďme to svými tvořivými myšlenka-
mi a energií podporovat. 
 Představujte si svou vysněnou budoucnost 
denně, minutu, kdo to zvládne tři, pět, deset, tolik 
kolik cítíte, hodinu nebo několik minut, zkuste si 
představovat obrazy, tvořte obrazy toho, jak chce-
te žít. V lásce, porozumění, přijetí a jednotě. Sta-
nete se tvůrcem, začnete tvořit realitu kolem sebe. 
Mnoho lidí bohužel žije v té smyčce každodenní-
ho shonu, připadá jim, že jsou tady jakoby něja-

kým způsobem ovládáni, nebo, že nemohou být 
oni těmi tvůrci, protože oni jsou nějakou hříčkou 
přírody na které si tady jiní zgustnou a přitom to 
tak není. Hříčkou přírody, nebo takovou tou obětí, 
se staneme tehdy, když to dopustíme. Musíme si 
uvědomit, že ta naše mysl, která pracuje neustále 
i když spíme, i když jsme v bdělém stavu. 
 Naše mysl všechno ovlivňuje a když získáte 
cvičením a prací na sobě ten grif, začnete s vlastní 
myslí lépe komunikovat, lépe pracovat, tak najed-
nou vám začne ten život lépe fungovat. Nejdůle-
žitější je na tom si uvědomit, že ten náš život je 
skutečně odrazem našeho nitra, našich myšlenek, 
životních postojů a návyků. Když si říkáte „mám 
se blbě, žiji tady v neutěšitelných, nesnesitelných 
podmínkách, to okolí je hrozné, vůči mě nepřátel-
ské a nepřejícné“, Tak co dělám pro to, aby to bylo 
jinak. Vesmír neřeší, co já chci nebo nechci, ten 
jednoduše odpovídá na to, co já řeším ve své mysli, 
ve svých myšlenkách. Každý člověk by si měl uvě-
domit, že to co se mu v životě děje, začíná a končí 
u něho samého. Toto když si uvědomí a začne se 
sebou něco dělat, bude to mít vliv na veškeré dění 
okolo sebe. Řada lidí říká „no jo, ale já nemám čas 
na nějaké cvičení, na nějakou práci sám na sobě.“ 
 A tady už začínají získané programy výchovy, 
které máme. Mnoho lidí říká „nemám čas sama 
pro sebe“, tak mi poraď. V první řadě, najdi si kaž-
dý den aspoň hodinu času jen pro sebe. Už slyším 
odpověď „Hodinu denně ? Ne, tolik času nemám." 
Spousta lidí si říká, já si radši tamhle zajdu vyvě-
štit, jak můj život bude dál vypadat, zajdu ke kar-
tářce, k někomu, kdo to „udělá za mě“. Ale my jsme 
tady, abychom si svůj život sami žili, tvořili, aby-
chom se duchovně vzdělávali a když toto nepřij-
meme, tak budeme stát pořád na stejném místě 
a budeme jakoby růst sice duchovně postupně 
nahoru, ale budeme v životě neustále zakopávat 
a vracet se, dokud se „neprobudíme“.  Takže, je to 
všechno jen a jen otázka času a našeho rozhodnu-
tí, kdy začneme se sebou něco dělat. Tato dnešní 
doba nám v tom napomáhá a je určující pro naši 
budoucnost.
 Můžete dostat inspiraci, můžete být pro-
buzeni, můžete být nasměrovaní, ale nikdo 
tu práci za vás neudělá. Je to jen váš osobní 
tvořivý rozvoj. A nakonec jeden příběh ze ži-
vota - „ty budeš kulturista a já to za tebe odvz-
pírám, odtrénuju a tobě za to ty svaly naros-
tou.“ No takto to přece nefunguje. Pokud to 
neudělám sám, tak prostě ty svaly, to prokrve-
ní tam nemůže nastat a kulturista se ze mne 
nestane. Nikdo za nás nic neudělá, ta práce, 
impuls k činnosti, má vždycky vzejít z nás,  
i když se nám mnohdy nechce. My jsme ti 
tvůrci naší budoucnosti.

Josef Pavlačka,  
člen Predstavenstva Tradičného družstva

december 2021
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Vitajte na palube!  
Anketa medzi novými členmi

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

Marian Hlasný, člen družstvaV. Diheneščík, člen družstva

1. K téme družstevného podnikania som sa 
dostal viac menej zhodou okolností prostred-
níctvom môjho dobrého priateľa Roba Godála, s 
ktorým sme boli v úplne inom biznise.

2. Ako som spomínal vyššie, k myšlienke vstú-
piť do družstva ma priviedol práve Robo Godál. 
Prečo som sa tak rozhodol? Tak v prvom rade 
Robovi dôverujem a viem, že by mi určite nepo-
núkol niečo, o čom sám nie je presvedčený, že je 
to dobrá a prospešná aktivita. Viackrát sme sa 
o družstve rozprávali a nedávno ma pozval na 
stretnutie s pánom Cigánekom, kde som dostal 
komplexné info o možnostiach pre členov druž-
stva, plus mi pán Cigánek odpovedal na otázky, 
ktoré som mal ohľadom členstva v družstve.

3. V zásade ide o dve hlavné veci – budovanie 
pasívneho príjmu a využitie Programu Vacation. 
Páči sa mi tiež projekt rozvoja elektromobility  
a budovania nabíjacích staníc. Tiež pozitívne 
hodnotím vydávanie Družstevných novín,  
prostredníctvom ktorých získajú všetci členovia 
informácie z prvej ruky.

4. Keď vstupujete do nového projektu, máte pri-
rodzene určité očakávania. Som v družstve len 
druhý mesiac a na začiatku som sa potreboval 
zorientovať v možnostiach, ktoré družstvo ponú-
ka a tiež som chcel čím skôr vedieť samostatne 
pracovať s TD-pay a celkovo s členskou zónou 
družstva. Moje doterajšie skúsenosti sú veľmi 
pozitívne. Dostal som vynikajúcu podporu od 
p.Godála a od p.Lukáčovej, za čo som im vďačný. 
Obzvlášť oceňujem nasadenie a angažovanosť zo 
strany pani Lukáčovej, ktorá aj počas neprítom-
nosti p. Godála uľahčila môj štart v družstve.

1. Ako ste sa dostali 
k téme družstevného 
podnikania?

2. Kto a kedy vás  
priviedol k myšlienke  
vstúpiť do družstva 
a prečo ste sa tak 
rozhodli?

4. Aké máte doterajšie 
skúsenosti a spĺňa 
družstvo vaše pred-
stavy z obdobia keď 
ste doň vstupovali?

3. Čo si od vstupu do 
družstva sľubujete?

1. Táto myšlienka mi bola už z minulosti  
sympatická. Vzbudzovala vo mne myšlienku 
spoluvlastníctva a z toho plynú aj určité  
výhody, hlavne ak sa spoločenstvu darí.  
Ale v spoločenstve je aj sila.

2. Oslovila ma s touto myšlienkou moja dlhoročná 
známa. Porozprávala mi o svojich skúsenostiach 
s družstvom a pretože rád cestujem, zapáčilo sa 
mi to na prvýkrát.

3. Verím, že získam dobré výhody cestovania, 
budem v kontakte s ľuďmi, ktorí podobne  
rozmýšľajú ako ja. Verím, že prispejem aj  
k jeho rozvoju a tým aj k samotnému väčšiemu 
úžitku pre pre seba a pre všetkých.

4. V samotnom družstve som ešte veľmi krátko,  
takže ešte nemôžem hovoriť o nejakých veľkých  
skúsenostiach, ale už prvé kontakty s ľuďmi  
v družstve na mňa zapôsobili veľmi dobrým 
dojmom. Či už ide o samotnú komunikáciu  
s vedením družstva, alebo niektorými členmi, 
ktorí mi zodpovedali mnohé otázky.

december 2021



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*

december 2021

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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Cieľom platformy Fairbnb je vybudovať 
„budúcnosť cestovného ruchu poháňaného 
komunitou“, pretože funguje tak, že posky-
tuje etickú alternatívu k dovolenkovým pla-
tformám, ako je Airbnb, v kooperatívnom 
vlastníctve. Myšlienkovo sa teda podobá na 
PV, ktoré využívajú aj členovia Tradičného 
družstva. 
 Medzi podporovateľov fundraisingu Fa-
ibnb patrí Fondo Sviluppo, podielový fond 
založený talianskym družstevným pro-
jektom Confcooperative; podielový fond 
vytvorený vďaka príspevku viac ako 2300 
družstiev patriacich do talianskej družstev-
nej federácie Legacoop; a SEFEA Impact, 
správcovská spoločnosť založená na šírenie 
etického a dopadového financovania. Ďalší-
mi veľkými investormi sú CFI-Cooperation 
Finanza Impresa a Leonardo’s Poles.
Fairbnb oznámil celkový objem investícií 
na svojom nedávnom valnom zhromažde-
ní v Bologni, na ktorom sa zišlo 40 členov  
z 10 európskych krajín počas troch dní debát  
a workshopov.
 Fairbnb je vynikajúcim príkladom ko-
operatívneho modelu platformy, ktorý je 
navrhnutý tak, aby pracovníkom, výrobcom 
a klientom umožnil vlastníctvo a kontrolu 
online pracovnej platformy a aby čelil mo-

Fairbnb ako príklad zdieľaných  
dovoleniek. Projekt vyzbieral milión eur

delu, ktorý zaznamenal vzostup technolo-
gických gigantov ako Uber a Deliveroo.
Na svojej webovej stránke platforma uvied-
la: „S týmto kapitálom a týmito ľuďmi bude 
možné využiť celý potenciál a podporiť rast 
sociálnej ekonomiky, ktorá efektívne sle-
duje udržateľnosť: model komunitného tu-
rizmu Fairbnb môže predstavovať sociálnu 
inováciu a systémovú zmenu v ekonomike 
odvetvia cestovného ruchu, ktorá rozširuje 
jeho výhody na celé hostiteľské komunity  

a zabraňuje tomu, aby pridanú hodnotu, 
ktorú prináša, získavalo niekoľko ekono-
mických gigantov.“
 Ako dôkaz svojej etickej a udržateľnej 
povahy Fairbnb hovorí, že polovicu príjmov 
zo svojej 15-percentnej rezervačnej proví-
zie venuje projektom miestnej komunity.
 

Redakcia DN



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   

Stimuluje tvorbu M1 makrofágov

Účinné pri laktózovej intolerancii

Zabraňuje priepustnosti čriev voči vírusom a baktériám

Bez lepku, konzervantov a GMO

100% prírodný produkt

Klinicky testované

Lactobacillus bulgaricus DWT1  
a Streptococcus thermophilus DWT4



Výkonný podpredseda Európskej komisie 
(EK) zodpovedný za obchod Valdis Dombrov-
skis oznámil, že Európska únia zavedie nový 
nástroj, ktorý jej umožní reagovať na ekono-
mický nátlak zo strany tretích krajín. Tento 
nástroj bude mať veľký presah aj do zahranič-
nej politiky, upozornil týždenník Politico.
 Nový nástroj umožní eurokomisii uvaliť 
odvetné sankcie na jednotlivcov, firmy i celé 
krajiny. Má sa tak posilniť aj postavenie EÚ 
ako geopolitického lídra.
 Ak nový návrh prejde legislatívnym pro-
cesom – čo je podľa Politica pravdepodobné 

Spotrebitelia 
mesačne míňali 
11 mld. USD  
na mobilné 
aplikácie

Byrokratický 
nezmysel roka: 
V TOP desiatke 
aj výmaz firiem 
z registra

EÚ bude mať 
nástroj proti 
ekonomickému  
vydieraniu 
zvonka

Spotrebitelia po celom svete tento rok míňali 
na nákup mobilných aplikácií a hier mesač-
ne v priemere 11 miliárd USD (9,75 miliardy 
eur). To znamená, že denne minuli v obcho-
doch Google Play alebo App Store v priemere 
370 miliónov USD, vyplýva z údajov spoloč-
nosti Sensor Tower.

Aktuálny výmaz fungujúcich firiem z obchod-
ného registra (OR) sa dostal do finálovej de-
siatky súťaže o byrokratický nezmysel roka. 
Podnikateľom prekáža, že informácia o pláno-
vanom vymazaní firiem, ktoré si nesplnili ad-
ministratívne povinnosti, bola zverejnená iba v 
obchodnom vestníku. Zástupcovia podnikateľ-
ských organizácií vybrali do finálovej desiatky 
aj šesťročnú dobu odpisovania elektrobicyklov 
či problémy s vyúčtovaním služobných ciest 

 Odhaduje sa, že od januára do decembra 
2021 spotrebitelia po celom svete minuli cel-
kovo 133 miliárd USD na mobilné aplikácie 
a hry, z toho 85,1 miliardy USD minuli v App 
Store a 47,9 miliardy eur v obchode Google 
Play. Očakáva sa, že tieto výdavky v celom 
roku 2021 stúpnu o 19,71 % v porovnaní so 
111,1 miliardy USD v roku 2020.
 Google Play však podľa predpovedí pred-
behol App Store v počte stiahnutí, keď na  
Google Play pripadalo 111,3 miliardy stiahnutí  
a na App Store 32,3 miliardy stiahnutí pre  
rok 2021 z celkovo prognózovaných 143,6  
miliardy stiahnutí. To je o 0,48 % viac ako 
142,9 miliardy stiahnutí v roku 2020.
 Výdavky na mobilné aplikácie a hry v tom-

elektromobilmi. Vo štvrtok o tom informovalo 
Združenie mladých podnikateľov Slovenska, 
ktoré anketu vyhlasuje.
 Do ankety Byrokratický nezmysel roka 
nominovali podnikatelia a odborná verejnosť  
v tomto roku 56 námetov. "Ukazuje sa, že na-
priek snahe vlády o zlepšovanie podnikateľské-
ho prostredia a niekoľkým antibyrokratickým 
balíčkom stále nie je o nové podnety núdza,“ 
skonštatovala predsedníčka Združenia mladých 
podnikateľov Slovenska Simona Mištíková.
 Prezident Združenia podnikateľov Sloven-
ska Ján Solík rozdelil nominácie na anticenu 
na tri oblasti. "Jednou skupinou sú regulácie, 
ktoré komplikujú život inovatívnym firmám 
v oblastiach, kde inovácie, takpovediac, pred-
behli legislatívu, druhou skupinou sú opatre-
nia súvisiace s pandémiou COVID-19, a novou 
skupinou regulácií, ktoré sa čoraz viac objavujú 
medzi kandidátmi na byrokratický nezmysel, 

to a minulom roku podporila aj zmena správa-
nia spotrebiteľov, ktorú spôsobila pandémia, 
keďže spotrebitelia museli zostávať doma  
a boli viac závislí od online aktivít.

sú regulácie týkajúce sa školstva. Tie zbytočne 
zväzujú ruky nielen firmám podnikajúcim v tej-
to oblasti, ale celému sektoru," uviedol.
 K byrokratickým nezmyslom zaradili v tomto 
roku podnikatelia napríklad aj povinnosť platiť 
dane z nehnuteľností z prevádzok, ktoré nemohli 
pre pandémiu využívať na svoje podnikanie, pla-
tenie karanténnej práceneschopnosti zamest-
návateľmi či povinnosť aktualizovať údaje údaje 
o zmene trvalého pobytu konateľov spoločností, 
ktorými štát disponuje, v obchodnom registri.
 Tajomník Republikovej únie zamestnáva-
teľov Martin Hošták podotkol, že aj tohtoročná 
finálová desiatka nezmyslov zdôrazňuje potre-
bu zavedenia systémových zmien, ktoré zabrá-
nia rastu regulačnej záťaže a zároveň aj vzniku 
absurdít, aké vidíme v tejto ankete. "Dôležité je 
tiež dôsledné vyhodnocovanie pripomienok v 
legislatívnom procese a počúvanie ľudí z praxe, 
čo sa často nedeje,“ uzatvára Hošták.
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vzhľadom na podporu zo strany Francúzska  
a Nemecka –, bude to najväčší posun EÚ  
v oblasti zahraničnej politiky za posledné de-
saťročia. Dokonca aj veľkí hráči ako Čína, USA 
a Rusko by si museli dvakrát rozmyslieť, či uva-
lia sankcie na EÚ, upozorňuje Politico. 
 Týždenník pripomenul viaceré prípa-
dy z minulosti, keď EÚ musela ustúpiť tlaku 
tretích krajín. Keď EÚ chcela zdaniť emisie 
leteckých spoločností, USA a Čína pohrozi-
li obmedzeniami voči európskym leteckým 
spoločnostiam a zmrazením nákupov lieta-
diel Airbus. Brusel podobne zastavil vyšetro-
vanie spoločnosti Huawei po tom, čo Peking 
pohrozil, že zdaní dodávky francúzskeho vína 
a obmedzí dovoz nemeckých áut.
 Tento nástroj by zároveň posilnil právomo-
ci eurokomisie. V súčasnosti je jej vplyv obme-
dzený z dôvodu jednomyseľnosti hlasovania 
členských štátov (Rada EÚ) vo všetkom, čo sa 
týka sankcií a zahraničnej politiky. Napríklad 
pri sankciách voči Rusku jednotlivé vlády môžu 
využiť svoje právo veta, zmierniť návrhy alebo 

vynútiť si ústupky v úplne iných oblastiach.
Nový nástroj eurokomisii umožní prijímať 
nové sankcie bez potreby hlasovania v Rade 
EÚ. Ak napokon k hlasovaniu predsa len 
príde, postačí väčšinové hlasovanie – keďže 
pôjde o nástroj obchodnej, a nie zahraničnej 
politiky. Za tejto situácie, ako konštatuje Poli-
tico, by Generálne riaditeľstvo EK pre obchod 
mohlo v skutočnosti plniť úlohu "minister-
stva zahraničných vecí EÚ".

december 2021



EÚ pred hrozbami, akými sú pandémie, 
extrémne prejavy počasia, choroby zvierat, 
nedostatok energie či narušenie obchodno-
-dodávateľských vzťahov.
 Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, 
aby mali Európania prístup k bezpečným, 
rozmanitým a výživným potravinám kedy-
koľvek, a to aj v období rôznych typov kríz. 
Patrí k nim vytvorenie európskeho me-
chanizmu pripravenosti a reakcie na krízu  
v oblasti potravinovej bezpečnosti (EF-
SCM), ktorý sa má spustiť v prípade novej 
krízy. Expertná skupina zložená zo špe-
cialistov z členských štátov, príslušných 
zainteresovaných strán a zástupcov krajín 
mimo EÚ s úzkymi väzbami na potravinový 
reťazec sa v prípade núdze bude pravidelne 
stretávať, aby zabezpečila, že Únia je pri-
pravená na problémy s dodávkami potravín.

Ministri poľnohospodárstva členských kra-
jín EÚ v pondelok v Bruseli schválili plán na 
ochranu systému zásobovania potravinami 
EÚ pred budúcimi hrozbami.
 Pohotovostný plán pre zásobovanie po-
travinami a potravinovú bezpečnosť, ktorý 
vypracovala Európska komisia ako súčasť 
stratégie Z farmy na stôl, pomôže Únii čeliť 
výzvam, ako sú extrémne prejavy počasia, 
ohrozenie zdravia rastlín a zvierat či nedo-
statok hnojív, energie a pracovnej sily.
 Rada EÚ pre poľnohospodárstvo vo svo-
jich záveroch privítala navrhovaný poho-
tovostný plán a uznala potrebu zabezpečiť 
v budúcnosti európsky potravinový systém 
proti potenciálnym rizikám. Súčasný me-
chanizmus zmiernil najhoršie dôsledky pan-
démie nového koronavírusu na agrosektor, 
ministri však súhlasia s tým, že ponaučenia 
z ochorenia COVID-19 by mali byť základom 
pre prístup EÚ k budúcim katastrofám.
 Členské štáty zdôraznili najmä výz-
nam vnútorného trhu. Ministri súhlasia  
s tým, že v prípade krízy by sa mala zachovať 
cezhraničná mobilita ľudí, tovarov, služieb  
a kapitálu, a podporujú aj vytvorenie stá-
leho mechanizmu na dohľad nad úrovňou 

Slovensko bude môcť prijať od Európskej in-
vestičnej banky 120 miliónov eur už v januári 
2022. Majú byť určené pre oblasť tepláren-
stva a na podporu výroby elektriny z obnovi-
teľných zdrojov. Vyplýva to z novely zákona o 
obchodovaní s emisnými kvótami, ktorou sa 
mení aj zákon o Environmentálnom fonde. 
V utorok novú legislatívu schválili poslanci 
Národnej rady (NR) SR. O návrhu rokovali v 
skrátenom legislatívnom konaní.
 Právna norma hovorí o peniazoch z Mo-
dernizačného fondu, ktoré môže Slovensko 
prijať len na jeden samostatný účet a v termí-
ne do 20. januára 2022. Novela má zabezpečiť 
správne fungovanie Modernizačného fondu 

pripravenosti Európy na hrozby pre potra-
vinovú bezpečnosť.
 Ministri vo svojich záveroch k tejto téme 
zdôraznili aj dôležitosť efektívnej komuni-
kácie so zainteresovanými stranami a šir-
šou verejnosťou v boji proti dezinformáci-
ám a udržiavaní dôvery verejnosti.
 Rada EÚ pripomenula, že začiatok pan-
démie nového koronavírusu odhalil zrani-
teľnosť európskeho potravinového reťaz-
ca voči vážnym problémom s dodávkami.  
Zatiaľ čo existujúce opatrenia v rámci spo-
ločnej poľnohospodárskej politiky pomohli 
zmierniť najhorší nedostatok a urýchliť ob-
novu, ukázala sa tiež potreba plánovať spo-
ločné opatrenia v prípade budúcich kríz.
 Po zverejnení vlaňajšej stratégie Z far-
my na stôl eurokomisia v novembri tohto 
roku oznámila aj zámer prijať konkrétne 
opatrenia na ochranu dodávok potravín 

vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu 
budú prichádzať na Slovensko.
 "Tieto finančné prostriedky budú násled-
ne prerozdelené pre Ministerstvo životného 
prostredia SR a pre Ministerstvo hospodár-
stva SR," uvádza sa v materiáli. Envirorezort 
dodáva, že bez navrhovanej právnej úpravy 
by prijímanie týchto finančných prostried-
kov a ich následná distribúcia medzi vykoná-
vateľov fondu neboli možné.
 Na podporu investícii z Modernizačného 
fondu má minister životného prostredia Ján 
Budaj (OĽANO) zriadiť komisiu. Tá by mala 
mať kompetenciu určiť výšku peňazí, ktoré 
budú zaslané na účet Environmentálneho 
fondu a na samostatný účet rezortu hospo-
dárstva.
 Envirofond má poskytovať podporu z pro-
striedkov fondu na financovanie investičných 
návrhov s cieľom modernizácie energetických 
systémov a zlepšenia energetickej efektívnos-
ti. To vo výške a spôsobom, ktorý určí komisia 
pre Modernizačný fond, tvrdí MŽP.

Ministri EÚ 
odobrili plán na 
ochranu systému 
zásobovania po-
travinami

SR bude môcť pri-
jať od Európskej 
investičnej banky 
120 miliónov eur

Modernizačný fond je podľa materiálu 
nízkouhlíkový podporný mechanizmus 
zriadený smernicou Európskej únie, ktorý 
slúži na podporu investícií vrátane finan-
covania malých investičných projektov, 
na modernizáciu energetických systémov  
a zlepšenie energetickej efektívnosti  
v členských štátoch.
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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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Program 
Vacation

december 2021
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Vážení členovia družstva a obchodní partneri, ďakujeme vám za prejavenú
dôveru a spoluprácu v roku 2021. Prajeme príjemné prežitie vianočných

sviatkov, veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku 2022.

P 2 2 F

Nech tichá hudba veselosti,  
Vám počas Vianoc znie, 
nech rok ten nastávajúci  

Vám šťastie a zdravie prinesie.


