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Editorial

„Spoločné projekty
majú budúcnosť.“
Táto citácia pána Františka Draveckého, majiteľa spoločnosti FeriDTrade z rozhovoru,
ktorý nájdete v tomto vydaní Družstevných
novín, nie je iba frázou.
Pán Dravecký úspešne podniká, aj tak
je členom družstva a odkazuje, že členstvo
v družstve sa oplatí každému. Podnikateľom
aj z toho hľadiska, že umožňuje akcelerovať
ich obrat. Podnikajúci člen družstva dokáže okrem klasických výhod využívaných
všetkými členmi, ako sú napríklad výhodné
a pravidelné dovolenkové programy, pomáhať svojmu blahobytu napríklad zdieľaním
svojich služieb a využívaním výhod ďalších
podnikajúcich členov.
Práve dovolenky a pasívny príjem sú najčastejším motívom družstevnej spolupráce
v TD. Pán Dravecký mimo iného pomáha aj
pri rekonštrukcii Hotela Raj – budúcej perly
dovolenkového programu družstva.
Čo sa týka pasívnych príjmov, družstvo naďalej stavia na kľúčových investičných pilieroch. Napríklad na zelených podieloch, ktoré
obracajú príspevky členov družstva v rastúce zisky v podobe výnosov z podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov.

Či si to prajeme, alebo nie, doba sa mení.
Planéta na ktorej žijeme je pomaly vyťažená
a ostáva nám obracať sa smerom k doposiaľ
prehliadaným zdrojom energie. Tento fakt
je posilnený geopolitickou situáciou, kedy
najvýznamnejší dodávateľ energií v našom
regióne obrátil tento fakt v zbraň voči nám.
Smutne znejúce konštatovanie má však
aj pozitívny rozmer – ak začneme so zelenou

transformáciou ako jedni z prvých, prinesie nám to veľkú výhodu a v bežnom živote
nemalé zisky.
Aj o tom sa dočítate v tomto vydaní DN,
ďakujeme, že ste s nami a nájdete si čas
na pár stránok o živote v družstve, ale aj
o trendoch v oblastiach, kde pôsobíme.
Redakcia DN

Súmrak spaľovacích motorov.
Viac ako polovica potenciálnych
kupcov áut uvažuje o elektromobile

Spoločné projekty majú budúcnosť,
hovorí František Dravecký, člen
družstva a majiteľ FeriDTrade

Počet ľudí, ktorí si chcú kúpiť elektrické vozidlo, prvýkrát prekročil
hranicu 50 percent. Ukázala to najnovšia štúdia analytickej
spoločnosti EY.

Milí členovia, v našom družstve máme aj členov, podnikateľov, ktorí
kooperujú s družstvom so svojimi vlastnými firmami. Prinášame Vám
rozhovor s členom družstva pánom Františkom Draveckým, ktorý
so svojou firmou pomáha pri rekonštrukcii Hotela Raj.
/ viac na strane 4
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Súmrak spaľovacích motorov.
Viac ako polovica potenciálnych kupcov
áut uvažuje o elektromobile

Počet ľudí, ktorí si chcú kúpiť elektrické
vozidlo, prvýkrát prekročil hranicu 50 percent. Ukázala to najnovšia štúdia analytickej spoločnosti EY.
Približne 52 percent opýtaných uviedlo,
že má záujem o elektrické vozidlo, čo predstavuje nárast o 22 percentuálnych bodov
za dva roky.
Podľa prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo približne 13 tisíc ľudí z 18 krajín, väčšina
spotrebiteľov zvažuňje kúpu elektromobilu
najmä z dôvodu ochrany životného prostredia.
Prvýkrát sa ako kľúčový problém objavili
aj zvyšujúce sa penále pre vozidlá so spaľovacím motorom. "Tieto zistenia predstavujú
bod zlomu na globálnom trhu nákupu áut.
Spotrebitelia sú sociálne a environmentálne
čoraz uvedomelejší, čo je najväčšou motiváciou pre prijatie elektromobilov," povedal

Benjamin Chiang, vedúci sektora EY pre
región ASEAN (združenie krajín juhovýchodnej Ázie).
Zo štúdie vyplýva, že ku kúpe elektromobilu sa najviac prikláňajú ľudia v Taliansku,
Číne a Južnej Kórei, zatiaľ čo spotrebitelia
v Austrálii a USA sú najmenej odhodlaní.
V Singapure si 56 percent respondentov
chce kúpiť elektromobil.
Približne 88 percent globálnych spotrebiteľov, ktorí si chcú kúpiť elektromobily,
je tiež ochotných akceptovať príplatok,
pričom 35 percent je ochotných zaplatiť
príplatok 20 percent alebo viac, čo je v súlade so zisteniami z roku 2021.
Pokiaľ ide o vodičov na celom svete,
ktorí už vlastnia elektrické vozidlá, EY
uviedla, že sa teraz menej obávajú toho, ako
ďaleko môžu prejsť na jedno nabitie, alebo

o infraštruktúru nabíjania.
Väčšina opýtaných vlastníkov elektromobilov, presnejšie 81 percent, používa domáce nabíjacie zariadenia aspoň raz
týždenne, zatiaľ čo nákupné centrá alebo
maloobchodné predajne sú najpreferovanejšie miesta nabíjania mimo domácností.
Expert EY v oblasti dopravy Tony Canavan teraz očakáva, že s rastúcou infraštruktúrou a zlepšovaním kvality batérií budú klesať obavy týkajúce sa nabíjacích zariadení
a sortimentu elektrických vozidiel.

Redakcia DN

jún 2022
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Buďte pripravení na letnú sezónu
a tiež aj na celý rok
Sezóna letných dovoleniek je už aj v júni v plnom
prúde. Ísť v dnešnej dobe na dovolenku bez poistenia, je hazardom s Vašim rodinným rozpočtom pretože náklady, ktoré vzniknú pri ťažkej
poistnej udalosti sú častokrát vyššie ako príjmy
v rodine. Za pár eur si ale viete poistením zadovážiť pokojný spánok a budete mať istotu, že ak
náhodou dôjde k poistnej udalosti, nezruinuje to
Váš rodinný rozpočet.
Vedeli ste, že aj Tradičné družstvo Vám vie
zabezpečiť to najvýhodnejšie cestovné poistenie
prostredníctvom zmluvných finančných špecialistov? Vyriešime Vám všetky vaše požiadavky,
ktoré máte v súvislosti s Vašim dovolenkovaním.
Pre členov, ktorí vlastnia dovolenkový
program PV je výhodné si zabezpečiť celoročný
balík poistenia, ktorý je oproti jednorázovým
poisteniam výhodnejší a nemusíte sa už starať
o to, kedy sa na dovolenku vyberiete a či sa stihnete poistiť. Ak máte rodinu, je výhodné uzatvoriť cestovné poistenie pre celú rodinu. Vaše
deti tak nemusia riešiť poistenie počas rôznych
školských výletov, ktoré ani zďaleka nekryjú to,
čo kryje cestovné poistenie. Letné tábory, lyžiarske výcviky, pobyty v horách… toto už nikdy nebudete musieť riešiť, pretože rodinné cestovné
poistenie vyrieši všetky vaše požiadavky.
Kontaktujte nás na našom e-maily
p.zagora@td-coop.eu keď máte záujem
o cestovné poistenie. Zadajte Vaše základ-

né údaje pre koho chcete poistenie (meno,
priezvisko, r.č., OP) a dátum, od kedy si želáte
poistenie, prípadne ak máte špecifické požiadavky, tak aj tie. Radi Vám pripravíme ponuku

šitú na mieru, poradíme. Cestovné poistenie
následne uzatvoríme online, čo Vám šetrí čas..

Poistenie TD

Redakcia DN

Spoľahnite sa na špecialistu PZP

PZP
Povinné zmluvné poistenie (PZP), čiže
správne poistenie zodpovednosti z prevádzky 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.

Áno, cena je asi najdôležitejším parametrom pre nákup povinného zmluvného 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 poistenie alebo poistenie pri stretnutí so zverou.
Práve pre tieto prípady Vám dokážu

zmluvní finanční špecialisti spolupracujúci
s družstvom nájsť dobré poistenie za najnižšiu 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
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Spoločné projekty majú budúcnosť,
hovorí František Dravecký,
člen družstva a majiteľ FeriDTrade
Milí členovia, v našom
družstve máme aj členov,
podnikateľov, ktorí
kooperujú s družstvom
so svojimi vlastnými
firmami. Prinášame
Vám rozhovor s členom
družstva pánom
Františkom Draveckým,
ktorý so svojou firmou
pomáha pri rekonštrukcii
Hotela Raj.
František
Dravecký

Kedy a ako ste sa dozvedeli o družstve?
Prečo ste doň vstúpili?
Do družstva som sa rozhodol vstúpiť pred
niekoľkými rokmi na základe prezentácie a
odporúčania môjho priateľa Mariána, ktorý mi vysvetlil víziu družstva a podmienky
členstva. Zaujala ma a páči sa mi myšlienka
"spoločnej” zdieľanej ekonomiky a skutočnosť, že spoločnou prácou je nám jednoduchšie vybudovať majetok, ktorý neskôr prinesie
ovocie.
Čo je vašim cieľom v družstve, čo chcete
členstvom dosiahnuť?
Mojim cieľom je asi to isté ako cieľ každého
člena Tradičného družstva, vytvoriť si pasívny príjem a zabezpečiť si tak kvalitnejšiu
jeseň života. Preto družstvo vzniklo, aby sa
jeho členovia postarali jednoduchšie sami o
seba, alebo o svoje deti. Oceňujem že členstvo a jeho výhody sú dedičné, rovnako aj dovolenkový program Vacation, ktorý som už
osobne viackrát využil na oddych a príjemné
chvíle s rodinou a priateľmi.

Okrem družstevného podnikania prevádzkujete aj vlastnú spoločnosť. Na čo
sa zameriava?
Vo svojom podnikaní sa špecializujem na
vodu, plyn a kúrenie. V tomto obore mám
takmer 20 ročné skúsenosti. Zabezpečujeme dopyt po profesionálnych kúrenároch,
vodároch, inštalatéroch ako aj dopyt laickej
verejnosti po kvalitných značkových výrob-

koch a moderných materiáloch potrebných
pri výstavbe, či prestavbe kotolní a kúpeľní
v domoch, bytoch a zariadeniach slúžiacich
pre širokú verejnosť.
Moja spoločnosť FeriDTrade - plyn, voda,
kúrenie, sanita zabezpečuje veľkoobchodný,
či maloobchodný predaj vodovodných batérií, sanitárnej keramiky, vaní, sprchových
kútov, taktiež aj plynových kotlov, kotlov na

jún 2022

tuhé palivo, ohrievačov vody, solárnych systémov, čerpacej techniky, rozvodov vody, kúrenia a odpadových systémov.
Našou veľkou výhodou, či prednosťou je
náš spoľahlivý odborný team pracovníkov,
ktorý dennodenne v plnom nasadení vychádza v ústrety požiadavkám našich zákazníkov a s ochotou rieši ich problémy a nápady,
ako pri prerábaní maličkých kotolní, či kúpeľní, tak aj pri budovaní veľkých komplexných projektov.
Pre, ktorých ďalších podnikateľov by bolo
zaujímavé podnikať v rámci družstva?
Osobne si myslím, že výhody v Tradičnom
družstve sú zaujímavé pre každého, nielen
pre podnikateľov.
Aké výhody má súbeh družstevného a vášho
vlastného súkromného podnikania?
Pravidelne s rodinou využívam družstevný
dovolenkový program Vacation. Ten čas s
rodinou či už pri mori, alebo niekde inde je
na nezaplatenie. Taktiež plánujem využiť
darčekové poukážky Kaufland, ktoré máme
možnosť si zakúpiť v družstve ako darček pre
zamestnancov. Samozrejme výhodou je budúci družstevný dôchodok a v neposlednom
rade som rád, že som mohol pomôcť aj pri

Citát
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rekonštrukcii Hotela RAJ.
Vaša rola sa aktuálne výrazne spája s
rekonštrukciou Hotela Raj. Čo všetko
máte v projekte na starosti? Čím je pre
Vás projekt zaujímavý?
Pri rekonštrukcii Hotela RAJ sme sa podieľali na realizácii projektovej dokumentácie,
novej kotolne, vodovodných a kúrenárskych
rozvodov. Pre Hotel Raj sme zabezpečili
moderné a kvalitné vykurovacie zariadenia
a plánujeme sa ešte podieľať na realizácii
kúpeľní v hotelových izbách. Takéto spoločné projekty majú budúcnosť. Teším sa na
pobyt, prípadne tam môžeme naplánovať
aj firemné školenie.
Plánujete aj ďalšiu pomoc družstvu?
Áno, ak to bude potrebné rád pomôžem priamo družstvu, ale aj jeho členom. Pre členov,
ktorí plánujú stavať, prerábať, môžeme v tejto ťažkej dobe poskytnúť odborné poradenstvo a samozrejmosťou je kvalitný materiál
za zvýhodnené ceny so zľavou až 15% oproti
trhovým cenám. Členovia, ktorí majú záujem sa môžu na nás obrátiť, radi im pomôžeme. Nájdete nás v Kežmarku na ulici Nižná
brána 2255/15, alebo nám zavolajte na tel.
0907 172 153.

Našim sloganom je:

,,Kúpeľňa, či kúrenie,
FeriDTrade je pre vás
riešenie.“
Redakcia DN

„Silou tímu je každý
jednotlivý člen.
Sila každého člena je tím.“
Phil Jackson
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Rebríček najlepších družstiev na svete

Blíži sa Medzinárodný deň družstiev. Tento
rok pripadá na 2.júla a jeho ústrednú tému
vyjadruje slogan:

„Družstvá budujú
lepší svet.“
Dôkazy o prínose družstiev nájdeme aj
v správe Medzinárodného družstevného
monitoru, ktorý už vyše 10 rokov monitoruje ekonomické, organizačné a sociálne
údaje o najväčších družstvách na svete
a ich vplyv a prínos pre ľudí a planétu. Družstvá ukázali svoju silu aj počas posledných
2 rokov, keď nás všetkých postihla pandémia
COVID -19. Družstvá to nepoložilo, naopak
mnohé čerpali silu zo spolupráce a jednoty.
monitor.coop
V monitore (monitor.coop)
sa uvádza,
že 300 najlepších družstiev malo celkový
obrat za rok 2019 viac ako dva bilióny USD
(2 180 miliárd USD). Tieto družstvá pôsobia v rôznych hospodárskych sektoroch,
vedie poisťovníctvo a poľnohospodárstvo.
Veľkoobchod a maloobchod predstavuje
v rebríčku tretí najväčší ekonomický sektor.

Tohtoročné výsledky ukazujú, že na globálnej úrovni si veľké družstevné skupiny držia
svoje miesto a obrat mierne rastie. Väčšina
z 300 najlepších družstiev pochádza z najpriemyselnejších krajín, ako sú USA (75 družstiev), Francúzsko (35 družstiev), Nemecko
(31 družstiev) a Japonsko (26 družstiev).
Na čele rebríčka sektora na základe obratu sú: japonský Zen-Noh v “Poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle”; na vrchole „Priemyslu a služieb“ je
korporácia Mondragón (Španielsko); vo
„Veľkoobchode a maloobchode“ je na prvom
mieste nemecká skupina REWE Group;
v sektore „Poistenie“ vedie rebríček
Nippon Life (Japonsko); Groupe Crédit Agricole vedie sektor „finančných
služieb“; Sistema Unimed (Brazília) má
vedúce postavenie v sektore “Vzdelávanie” a „Zdravotníctvo a sociálna práca“;
a nakoniec v „Ostatných službách“ je na najvyššej pozícii japonská asociácia Nihon
Delica Foods.
Z výsledkov monitoru je nesporné,
že družstvá sa vedia oveľa viac prispôsobiť
v časoch krízy a rýchlejšie sa z nej zotaviť.

Dokážu byť oveľa viac šetrnejšie aj k našej
planéte. Je to možné vďaka silným princípom, ktoré sú hlavnými piliermi družstevníctva. Pozornosť v družstvách sa zameriava na členov a na komunitu, a to je dobrý
základ obchodného modelu, ktorý je spravodlivý a udržateľný.
V monitore sa ďalej uvádza, že družstvá
zohrávajú zásadnú úlohu aj pri presadzovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pričom konajú na niekoľkých frontoch vrátane
rodovej rovnosti, boja proti ekonomickým
nerovnostiam a implementácie udržateľnejšieho modelu výroby a spotreby. Družstvá tiež ukazujú, že môžu byť majákom pre
miestne komunity a vďaka svojim solídnym
sociálnym sieťam môžu podporovať svojich
členov a komunitu, podporovať kolektívny
spôsob vnímania rizík a podporovať nové
stratégie, ako čeliť rôznym výzvam alebo
zvyšovať kvalitu života.
Oslávte s nami milí členovia Medzinárodný deň družstiev a 2.júla si pripomeňte,
že aj vy patríte k tejto družstevnej komunite
a pomáhate budovať lepší svet.
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
NAKUPOVANIE A ENERGIE

HYPOTÉKY

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
Bez lepku, konzervantov a GMO
Účinné pri laktózovej intolerancii
100% prírodný produkt
Stimuluje tvorbu M1 makrofágov
Klinicky testované
Zabraňuje priepustnosti čriev voči vírusom a baktériám

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.

jún 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.

Nové*

Facebook
Program Vacation - oficiálna stránka

Tik Tok
tradicne_druzstvo

PREZENTÁCIA

Program
Vacation

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

Milí členovia,
keby som mala jednou vetou opísať kľúčovú myšlienku nášho nového produktu Last
Minute pobyty, vyjadrila by som to týmto
citátom:

„Pri veľkej vatre zohrejú
sa mnohí, i takí, čo na ňu
dreva nenakládli.“
Len vďaka vytvoreniu bezpečného prostredia pre vzájomnú spoluprácu a solidaritu, je Tradičné družstvo schopné ponúkať výhodné dovolenkovanie počas celého
roku nielen nám členom, ale odteraz už
aj nečlenom. Máme v družstve s týmito
výhodnými pobytmi dlhoročné praktické skúsenosti vďaka nášmu jedinečnému
dovolenkovému programu PV, preto sme
sa rozhodli rozšíriť trh nášho pôsobenia.
Je pravda, že s našou ponukou dovolenkových pobytov budeme pôsobiť na silnom
konkurenčnom trhu, ale nebojíme sa toho.
Máme totiž niečo, čo iní nemajú.
Na Slovensku je veľa cestovných kancelárií, agentúr a pôsobí tu veľa online ce-

losvetových sprostredkovateľov ubytovania, rôzne rezervačné portály. Dobrá správa
je, že týchto predajcov ľudia už poznajú,
majú v nich dôveru a vedia ako fungujú,
a preto sa hľadanie dovoleniek častokrát
zúži len na to, aby ste si vybrali tú vašu
za čo najvýhodnejšiu cenu. Tu vidíme
náš priestor a budeme ponúkať pobyty
s výraznými zľavami. Tradičné družstvo
k výhodnému ubytovaniu dokáže samozrejme sprostredkovať v hoteloch za výhodnejšie ceny aj stravovanie, letenky, pomô-

žeme zabezpečiť aj cestovné poistenie cez
našich obchodných partnerov.
V čom budeme teda iní? Odlišovať sa
budeme výrazne nižšou cenou oproti trhovým cenám klasických online rezervačných
portálov, ako je napríklad booking.com.
Už v prvých našich ponukách Ponuka PV
si môžeme všimnúť rozdiel medzi trhovou
cenou a cenou, ktorú ponúkame cez naše
družstvo až 50 %. Práve výrazne nižšia cena
za ubytovanie bude našou tzv.“nespravodlivou výhodou”. Môžeme si to dovoliť len
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preto, lebo sme družstvo a náš model podnikania je úplne iný ako v bežnej cestovke.
Sme vlastníkmi know-how, ktoré je znalcom
ocenené na viac ako 1 mil. eur a v ktorom je
zakomponované aj doživotné dovolenkovanie pre nás členov. Práve toto nás odlišuje
od ostatných spoločností a sme preto jedineční. Naša stratégia predurčuje družstvo
k tomu, aby bol model výhodných Last
Minute dovolenkových pobytov trvalo
udržateľný. Vlastníme predsa dovolenkovú
nehnuteľnosť Hotel Raj v Slovenskom raji,
ktorú ako už viete momentálne modernizujeme a plánujeme rozširovať vlastné dovolenkové destinácie aj v iných lokalitách.
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V Tradičnom družstve tak môžeme byť
majákom pre mnohé iné spoločnosti a vďaka našim sociálnym sieťam môžeme podporovať nielen seba, ale aj naše blízke komunity. Už teraz sa nám ozývajú členovia,
ktorí pôsobia v rôznych iných oblastiach, či
by tieto ponuky mohli pravidelne zasielať
svojim kolegom z práce. Spoločne tak môžeme čeliť prudkému zdražovaniu a vzájomne
si pomôcť. Práve o tom je spolupráca.
Verím milí členovia, že náš nový produkt
prinesie radosť do života nielen Vám, ale aj
vašim priateľom a známym.
Zuzana Lukáčová,
podpredsedníčka Tradičného družstva

Prinášame vám momentálne dostupné 7–dňové last minute ponuky ubytovania
s vysokými zľavami oproti trhovým cenám

Jardine Del Sol
by Diamond Resorts

Jardine
Karma Borgo
Del Sol
by
Di Colleoli
Diamond Resorts

Karma
Minoan

———

———

———

16. 7. – 23. 7 | 23. 7. – 30. 7 | 30. 7. – 6. 8 |
6. 8. – 13. 8 | 13. 8. – 20. 8 | 20. 8. – 27. 8

16.
23.7.
7. –– 23.
30.77||23.
30.7.7. –– 30.
6. 87|| 30. 7. – 6. 8 |
6.
8.
–
13.
8
|
13.
8.
–
20.
8 |–20.
– 27. 8
Apartmán s 1 spálňou
4 8.
osoby

6. 8. – 13. 8 | 13. 8. – 20. 8 | 24. 9. – 1. 10

———

———

Lanzarote

Apartmán s 2 spálňami – 6 osôb
———

Cena pre Vás
Cena na booking.com

1 179 €
1 768—2 311 €

Lanzarote
Toskánsko , Taliansko

Apartmán s 2 spálňami – 6 osôb

Cena pre Vás

Cena na booking.com

699 €

1 495 €

Kréta, Grécko

Štúdio – 2 lôžka

Cena pre Vás

Cena na booking.com

od 550 €

977 —1 427 €
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EÚ zmodernizuje
energetické
systémy siedmich
krajín, medzi
nimi aj SR
Z modernizačného fondu EÚ sa sprístupnilo
2,4 miliardy eur pre sedem prijímateľských
krajín vrátane Slovenska na modernizáciu
ich energetických systémov, zníženie emisií
skleníkových plynov v energetike, priemysle
a doprave a na podporu toho, aby dosiahli
svoje ciele v oblasti klímy a energie vytýčené
na obdobie do roku 2030.
Investície boli vyčlenené pre Rumunsko
(1,391 miliardy eur), Českú republiku (520 miliónov), Poľsko (244,2 milióna), Litvu (85 miliónov), Maďarsko (74,3 milióna), Slovensko
(49,5 milióna) a Chorvátsko (40 miliónov).
Uzatvára sa tým tretí investičný cyklus modernizačného fondu. Uvedené sumy predstavujú výrazný nárast vo financovaní v porovnaní
s predchádzajúcimi investičnými cyklami.
Výkonný podpredseda EK zodpovedný za
Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans
v tejto súvislosti pripomenul, že modernizačný fond je "európska solidarita v praxi", ktorá
funguje na základe príjmov zo systému obchodovania s emisiami a dosahuje konkrétne
výsledky. "Prijímateľským krajinám pomáha
znižovať emisie skleníkových plynov v kľúčových sektoroch a dosahovať stav klimatickej
neutrálnosti. Okrem toho je táto finančná injekcia k dispozícii na odštartovanie projektov,
ktoré pomôžu urýchliť energetickú transformáciu v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu,"
uviedol v správe pre médiá.

Viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Ambroise Fayolle spresnil, že 2,4
miliardy eur podporí 45 investičných návrhov,
ktoré siedmim krajinám pomôžu pri modernizácii ich energetických systémov a zlepšovaní
ich energetickej efektívnosti.
Z modernizačného fondu sa podporuje 45
investičných návrhov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, modernizácie
energetických sietí a energetickej efektívnosti v sektore energetiky, priemysle, budovách
i doprave, ako aj náhrada výroby energie z uhlia výrobou z paliva s nižšou uhlíkovou náročnosťou. Na Slovensku napríklad ide o projekt
zameraný na obnovu a rozšírenie sietí diaľkového vykurovania a chladenia.
Lehota, ktorú prijímateľské členské štáty
majú na predloženie investičných návrhov na
možnú pomoc z modernizačného fondu, uplynie 16. augusta v prípade neprioritných návrhov
a 13. septembra v prípade prioritných návrhov.
Modernizačný fond získava prostriedky
z aukcií emisných kvót v rámci systém EÚ
na obchodovanie s emisiami. Jeho účelom je

podporovať desať krajín EÚ s nižšími príjmami pri ich prechode ku klimatickej neutralite.
Dosiahnuť ju majú pomocou modernizácie
svojho energetického sektora a systémov
energie v širšom zmysle, zlepšovaním energetickej efektívnosti a umožnením spravodlivej transformácie. Prijímateľskými krajinami
sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko
a Slovensko.
Modernizačný fond podporuje investície do výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti,
uskladňovania energie, modernizácie energetických sústav a sietí vrátane diaľkového
vykurovania, potrubí a sietí, ako aj do spravodlivej transformácie v regiónoch závislých
od uhlia.
V prvom roku prevádzky modernizačného
fondu sa z neho sprístupnilo 898,43 milióna eur pre osem prijímateľských krajín. Za
fungovanie fondu je zodpovedný príslušný
prijímateľský členský štát v úzkej spolupráci
s Európskou komisiou a EIB.

z pôvodne plánovaných 8,5 %. Dôvodom sú
vysoké ceny komodít, ktoré ju brzdia.
Okrem toho Fitch predpovedá, že fiškálny deficit Indie stúpne na 6,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) a prekročí
tak rozpočtový cieľ na úrovni 6,4 % HDP na

roky 2022 – 2023 napriek väčším príjmom,
ako sa predpokladalo.
Dôvodom sú vyššie dotácie v tomto
roku spolu so znížením spotrebných daní na
palivo, ktoré majú kompenzovať prudký nárast spotrebiteľských cien.

Fitch
zlepšila výhľad
ratingu Indie
z negatívneho
na stabilný
Ratingová agentúra Fitch Ratings v piatok
zlepšila výhľad ratingu Indie z "negatívneho" na "stabilný". Ako dôvod uviedla solídne zotavenie sa ekonomiky z pandémie
ochorenia COVID-19, čo zmierňuje riziko
poklesu jej strednodobého rastu.
Fitch zároveň potvrdila Indii úverový
rating v cudzej mene na úrovni BBB-. Očakáva pritom, že rast jej ekonomiky sa vo fiškálnom roku 2022/2023 spomalí na 7,8 %
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Medzinárodný
menový fond
pravdepodobne
zníži odhad
globálneho rastu
Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že v dôsledku pokračujúceho zhoršovania sa podmienok v globálnej ekonomike
opäť zníži prognózu jej rastu v tomto roku.
Uviedol to vo štvrtok hovorca MMF Gerry
Rice. TASR správu prevzala z AFP.
„Toľko sa toho deje, a to veľmi rýchlo,“ povedal Rice novinárom a poukázal pritom na
vojnu na Ukrajine, zrýchľovanie inflácie a výraznejšie spomalenie ekonomickej aktivity
v Číne oproti tomu, ako sa očakávalo.
Fond v apríli znížil odhad rastu globálneho hrubého domáceho produktu (HDP)
v roku 2022 na 3,6 % zo 4,4 %. Ale "súbeh
kríz by mohol viesť k ďalšej revízii," povedal
Rice. "Vidíme, že globálna ekonomika smeruje k spomaleniu rastu," vyhlásil a dodal,
že „mnoho krajín možno čaká recesia.“
Aj Svetová banka v utorok (7. 6.) výrazne znížila svoju prognózu rastu globálnej ekonomiky, tento rok na 2,9 % zo
4,1 % v januári. Varovala, že Spojené štáty čelia znepokojivému návratu „stagflácie“ (kombinácie vysokej inflácie

a pomalého hospodárskeho rastu) v štýle
70. rokov minulého storočia.
Rice však toto riziko bagatelizoval a poznamenal, že aj keď Spojené štáty čelia vážnym protivetrom vrátane vysokej inflácie,
rast americkej ekonomiky je naďalej silný.
Organizácia pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj (OECD) takisto znížila svoju prognózu pre svetovú ekonomiku v dôsledku
ruskej invázie na Ukrajinu. Konkrétne revidovala svoj odhad jej rastu len na 3 % zo
4,5 %, ktoré očakávala v decembri. Zároveň
minimalizovala riziko stagflácie.

Americká centrálna banka agresívne
zvyšuje úrokové sadzby. Očakáva sa, že na
budúci týždeň schváli ich ďalšie veľké zvýšenie v snahe skrotiť infláciu, ktorá v apríli
dosiahla 8,3 %.
Podľa predstaviteľky MMF Gity Gopinathovej, americký rezervný systém
(Fed), ktorý kráča po tenkom ľade, keď sa
snaží zabrzdiť infláciu a vyhnúť sa recesii,
bude možno musieť prudko zvýšiť úrokové
sadzby, aby znížil inflačné tlaky.

senger (40 percent). Bežný telefonát by zvolilo
o tri percentá menej respondentov. V Českej republike by telefonický hovor využilo najviac, 45
percent z opýtaných.
Okolo 21 percent Slovákov aj Čechov v poslednom roku komunikovalo online s úradmi alebo zdravotnými poisťovňami. "Je síce poznať, že

covid donútil úradníkov aj ľudí, aby komunikáciu
prenášali do online prostredia, napriek tomu ale
zostávajú osobné návštevy a papierová komunikácia štandardom," priblížil šéf IT firmy Martin
Cígler. Podľa jeho slov je tak v rámci digitálnej komunikácie v úradných záležitostiach stále veľký
priestor na zlepšenie.

Digitálne riešenia
vo viacerých oblastiach stále nie sú
rozšírené
Vysoké percento Slovákov aj Čechov si rado osvojuje nové technológie a svoje digitálne schopnosti vníma nadpriemerne. Digitálne riešenia však
u nich stále nie sú populárne vo viacerých oblastiach, napríklad pri komunikácii s úradmi, či vedení účtovníctva. Vyplýva to z prieskumu agentúry EMA dáta pre IT spoločnosť Solitea.
Podľa prieskumu 38 percent Slovákov vyhľadáva nové technológie a aplikácie. Naopak, 37
percent je tých, ktorí novinky v rámci technológií
nepotrebujú. V Českej republike sa jedna tretina
opýtaných vyjadrila, že novým technológiám a
aplikáciám ide v ústrety, 42 percent respondentov naopak nie.
Slováci na komunikáciu viac využívajú digitálne aplikácie ako napríklad WhatsApp, či Mes-
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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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október 2019

Program
Vacation

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

