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Editorial
Zhodnotenie napĺňania cieľov, stratégie
rozširovania a zhodnocovania investícií, či
plány kam bude družstvo smerovať. Máj priniesol v živote družstva ďalšiu produktívnu
členskú schôdzu.
Nielen ňou však družstvo žilo. Naďalej
pokračoval rozvoj kľúčového dovolenkového programu, ktorý čaká vrchol v podobe letnej turistickej sezóny a zelených
podielov, ktorým súčasná krízová situácia
v energetike napomáha.
Prichádzajúce letné dni môžu naši
členovia s PV stráviť napríklad na Sicílii,
prinášame Vám zaujímavé Tipy na rezorty
a termíny.
Medzi inšpiratívne a pozitívne postavy
družstva patrí aj konzultant Bob Divílek,
oduševnený športovec a šoumen, ktorý sa
s DN podelil o svoj unikátny životný príbeh
a užitočné rady, ako si svoj život užiť nezávisle od veku, či doby, v ktorej žijeme.
Podobne podnetné sú aj ciele Medzinárodného dňa družstiev, ktorý sa čochvíľa
blíži. Svetové družstvá už teraz predstavujú, čo bude hlavným motívom družstevného podnikania v budúcnosti. Neprekvapivo
pôjde o boj so súčasnými negatívnymi trendami v ekonomike i samotnej spoločnosti.
Ďakujeme, že ste s nami.
Redakcia DN
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Nebol som všade,
ale mám to v pláne

Automobilový obor očakáva výrazný rast
významu elektromobilov. Na Slovensku
rastie možnosť uplatnenia OZE

„Telo je stvorené pre pohyb…“
Bob Divílek, člen Tradičného družstva

Nemecká automobilová skupina Volkswagen očakáva, že jej elektrické
vozidlá budú rovnako ziskové ako autá na fosílne palivá skôr, ako pôvodne plánovala. Vyhlásil to generálny riaditeľ Herbert Diess...
/ viac na strane 2

Tradičné družstvo je plné výnimočných ľudí. Jedným z nich je inšpiratívny športovec oddaný zdravému životnému štýlu Bob Divílek.
/ viac na strane 4
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Automobilový obor očakáva výrazný rast
významu elektromobilov. Na Slovensku
rastie možnosť uplatnenia OZE

Nemecká automobilová skupina Volkswagen očakáva, že jej elektrické vozidlá budú
rovnako ziskové ako autá na fosílne palivá
skôr, ako pôvodne plánovala. Vyhlásil to generálny riaditeľ Herbert Diess na výročnom
stretnutí akcionárov automobilky.
Volkswagen pôvodne očakával, že ziskové
marže z predaja jeho elektrických vozidiel sa
vyrovnajú maržiam z vozidiel so spaľovacím
motorom v priebehu dvoch až troch rokov.
"Očakávame, že podnikanie v oblasti e-mobility bude rovnako ziskové ako podnikanie so
spaľovacími motormi skôr, ako sa plánovalo,"
uviedol Diess.
Diess chce, aby Volkswagen predbehol Teslu
a stal sa svetovou jednotkou v oblasti elektromobilov do roku 2025. Stavia pritom na väčšej
ponuke produktov, ktorá zahŕňa luxusné a prémiové autá, ako aj veľkosériové značky.
Minulý rok koncern predal na celom
svete približne 452000 elektrických vozidiel na batérie a do roku 2030 má za cieľ,
aby polovica jeho celosvetovej produkcie
bola čisto elektrická.
Dobrou správou pre investície do infraš-

truktúry pre obnoviteľné zdroje je aj tá, že Slovenská elektrizačná prenosová sústava uvoľní
ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových
ekologických zdrojov do elektrizačnej sústavy
Slovenska (ďalej len „ES SR“).
Od 1. 1. 2024 tak bude možné do ES SR pripojiť 170 MW fotovoltických elektrární (ďalej
len „FVE“) a veterných elektrární (ďalej len
„VTE“), ktoré majú najvýznamnejší vplyv na
potrebu podporných služieb, keďže ich výkon
nie je priamo ovplyvniteľný človekom.
Inštalovaný výkon pre fotovoltické a veterné elektrárne bol 11 rokov, až do konca
roka 2020, zastropovaný na úrovni 534 MW.
K prvému uvoľneniu stop-stavu došlo potom
až v roku 2021, kedy sa kapacita pre ďalšie pripojenie zvýšila o 407 MW na celkových 941
MW. Vedenie SEPS na ÚRSO podalo návrh na
ďalšie navýšenie tejto kapacity o 170 MW pre
nové veterné a slnečné zdroje. Po jeho schválení bude môcť celkový inštalovaný výkon súčasných a nových solárnych a veterných zdrojov
elektrickej energie dosiahnuť až 1111MW.
Navýšenie inštalovaného výkonu zariadení na
výrobu elektriny s právom na podporu ohlásilo

aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Pôvodneurčený inštalovaný výkon v
lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému vo výške 59 MW pre rok 2022, MH SR prehodnotilo a ohlásilo zvýšenie o dodatočných
60 MW, čo spolu predstavuje určený výkon
119 MW. Ide o zariadenia využívajúce slnečnú
energiu, ktoré sú najčastejšie nainštalované na
strechách budov (napríklad na výrobných halách, predajniach, základných školách, miestnych úradoch, nemocniciach, atď.).
Zvýšenie inštalovaného výkonu umožní
SEPS splniť cieľovú hodnotu inštalovaného
výkonu pre FVE a VTE stanovenú pre cieľový
rok 2024, ktorá je uvedená v roku 2019 schválenom dokumente "Integrovaný národný
energetický a klimatický plán na roky 20212030“ až na 125 %. Tento plán, ktorý schválila
v roku 2019 Vláda SR, ukladá za cieľ dosiahnuť do roku 2030 celkový inštalovaný výkon
FVE a VTE vo výške 1700 MW.

Redakcia DN
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Blíži sa Medzinárodný deň družstiev. Témou
bude motto „Družstvá budujú lepší svet“

Každoročný sviatok, ktorý sa oslavuje prvú júlovú sobotu, podporuje povedomie o družstevnom obchodnom modeli. Tohtoročná téma je
rovnaká ako téma Medzinárodného roka družstiev, ktorý Organizácia Spojených národov
oslávila v roku 2012.
Pri výbere tejto témy sa Valné zhromaždenie OSN zameralo na zdôraznenie prínosu
družstiev k sociálno-ekonomickému rozvoju, najmä ich vplyvu na znižovanie chudoby, vytváranie pracovných miest a sociálnu
integráciu.

Medzinárodný deň družstiev oslavuje
Medzinárodná družstevná aliancia (ICA) od
roku 1923. V roku 1995 vyhlásila OSN prvú
júlovú sobotu za Medzinárodný deň družstiev
pri príležitosti stého výročia založenia ICA.
Od roku 1995 vyberá tému dňa Výbor pre
podporu a rozvoj družstiev (COPAC), ktorý
tvorí Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodná organizácia
práce (ILO), OSN. Ministerstvo hospodárstva
a sociálnych vecí (UNDESA), Medzinárodné
obchodné centrum (ITC) a ICA.

ICA povzbudzuje družstvá z celého sveta,
aby využili tohtoročnú tému na predvedenie
toho, ako obchodné modely zamerané na človeka, inšpirované družstevnými hodnotami,
budujú lepší svet.
„Družstvá odpovedajú na výzvu generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa, ktorý
varoval, že svet je „na okraji priepasti – a pohybuje sa nesprávnym smerom“ a vyhlásil,
že je nutné „obnoviť dôveru a inšpirovať“.

coopsday.coop

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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„Telo je stvorené pre pohyb…“
Bob Divílek, člen Tradičného družstva
Tradičné družstvo je
plné výnimočných ľudí.
Jedným z nich je inšpiratívny športovec oddaný
zdravému životnému
štýlu Bob Divílek.

Bob Divílek

Si držiteľom niekoľkých svetových rekordov. Ktorý bol posledný a plánuješ
ešte niečo nové v najbližšej dobe?
Som držiteľom 11-tich svetových rekordov, ku
ktorým mám aj certifikáty. Sú registrované
v Pelhřímově agentúrou Dobrý deň a všetky
sú zaevidované v Knihe českých rekordov. Zatiaľ ich nikto na svete neprekonal. Posledný
rekord bol taký, kde som za 21 minút urobil
100 angličákov (klasický angličák je klik, drep
a výskok na 2 rukách), ktoré som ale urobil len
na 1 ruke. Je to podľa mňa celkom dobrý výkon. Prezident agentúry Dobrý deň p.Marek
mi volal, že 11. 6. 2022 majú opäť rekordné dni
a boli by radi, keby som ich prišiel navštíviť,

S dcérou Barborkou

samozrejme aj s nejakým novým rekordom.
Mám veľmi rád týchto ľudí ktorí pôsobia v tejto
oblasti, preto som im povedal, že rád prídem.
Dokonca sa mi ozvala aj modelingová agentúra, pre ktorú som mal vystupovať minulý rok,
ale kvôli pandémii sa to odložilo. Taktiež plánujú 11.6.2022 rôzne vystúpenia a opýtali sa
ma, či by som prišiel predvádzať ako model
ich obleky a keďže som aj šoumen tak či by
som urobil aj nejakú šou. Žiaľ, musel som ich
odmietnuť, nechal som prednosť rekordom.
Prezradím čitateľom, že tým rekordom bude
“tricepsový klik na lavičke”. Ruky budem mať
za chrbtom na lavičke, nohy budem mať pred
sebou a budem niesť váhu 40 kg. Pokúsim sa
urobiť čo najväčší počet klikov. Potom sa váha
zmení na 20 kg a tiež s ňou urobím čo najväčší počet klikov. Nakoniec všetku záťaž dajú
dole a len svojou vlastnou váhou budem robiť tie tricepsové kliky až kým budem vládať.
Je to atraktívnejšie, ako len urobiť pár klikov
s váhou 100 kg.
Pre mnohých si inšpiráciou vďaka tomu, že vo
svojej športovej kariére pokračuješ aj v penzijnom veku. Hoci sa to nepatrí, prezraď koľko
máš rokov a prečo si nedal športu zbohom?
Prednedávnom na TV Prima v programe
Prima Česko, kde mám zaujímavý medailónik, som zodpovedal na podobnú otázku
a síce, ako dlho chcem ešte takto športovať.
Povedal som, že 2.7.2022 budem mať 77 rokov
a budem športovať stále, až do svojej smrti
a keď to vydržím, tak to bude super!!! Inšpiráciou mi je samozrejme život, lebo je krásny,
ale my si ho musíme urobiť krásny tým, aby
naše telo bolo zdravé. Lebo ak bude zdravé
telo, bude zdravé aj to ostatné. Ja inšpirujem
ľudí mojimi vystúpeniami tým, že ich motivujem, aby niečo robili pre svoje telo, lebo telo je
stvorené pre pohyb. Keď sa telo nepohybuje,
tak ani krv nekoluje v našom tele, a tým nedodáva orgánom živiny ktoré obsahuje (minerály a vitamíny). Keď sedíme, krv stojí, nemôže živiť orgány, preto majú ľudia problémy
s chrbtom, kolenami, kĺbmi, proste všetkým.
Je potrebné aby telo bolo stále v pohybe, aby
sme ho dokázali rozpohybovať. Je veľa ľudí,
ktorí hovoria, že majú dosť pohybu (záhrada,
práca a iné…), ale to nie je ten zdravý pohyb,
pretože tým pohybom sa nezdravo unavia.
Musíme ten pohyb koordinovať napríklad
bicyklovaním, vo fitnes, plávaním, kde telu
dáme to čo potrebuje. V akomkoľvek veku môžeme začať, kedykoľvek, nikdy nie je neskoro.

Pre tých čitateľov, ktorí ťa nepoznajú – si
bývalý reprezentant v kulturistike. Profesionálnu kariéru však v istom smere rozvíjaš
ďalej - napríklad vystúpeniami. Čo všetko
robíš po profesionálnej stránke?
Keď som robil ešte kulturistiku, uvedomil som
si, že s telom sa dajú zarobiť aj peniaze. Našiel
som si v jednej antickej knihe, pózu diskobola
od Mirona a dalšie antické sochy, ktoré som
použil pri novom vytúpení Golden show. Veľmi ma to inšpirovalo a povedal som si, že toto
by som mohol predvádzať, lebo to predstavuje krásu ľudského tela. Nebolo to kulturistické
vystúpenie, ale skôr gymnasticko, kulturisticko-baletné vystúpenie, kde som predvádzal od
stojky na rukách, cez rôzne rozštepy a iné gymnastické prvky. Dal som to do hromady, urobil
k tomu krásnu hudbu a vyšla z toho veľmi zaujímavá show, s ktorou som začal cestovať cez
bratislavskú agentúru Slovkoncert. S týmto vystúpením som precestoval takmer celú Europu. Som dodnes vďačný Slovákom, že ma vtedy
podporovali, pretože som bol jediný na svete,
ktorý robil toto originálne vystúpenie. Navštevoval som pravidelne tieto európske krajiny a
vystupoval pre ľudí. Bol to pre mňa neskutočný
zážitok, tých vystúpení bolo veľmi veľa. Vystupoval som napríklad aj s rakúskym šansonierom Andre Hellerom, ktorý ma pozval do svojej
šou variete Flic Flac, s ktorou som precestoval
celé Nemecko a skončili sme vo Viedni. Tu som
vystupoval ako “primabalerína so svalmi”. Bolo
to trochu aj komické, ale bolo to originálne. Zo
začiatku som to chcel odmietnuť, pretože to
nebolo pre mňa zaujímavé, nakoľko moje vystúpenie Golden show malo úplne iný charakter, ale neskôr som zistil, že je to úžasné show
čo Andre vymyslel. Bol to jeden z mojich najlepších zážitkov. Zostal som tam 2 roky. Pôsobil
som aj vo viedenských lokáloch Moulin Rouge
a tiež som mal angažmá v divadle Casanova.
V roku 1976 som sa stretol v Hoteli Interkontinental aj s Arnoldom Schwarzeneggerom,
kde sme spolu exhibične vystupovali. Bolo to
pri príležitosti majstrovstiev Rakúska v kulturistike. Takmer rok som robil vystúpenia
2x do dňa, mal som asi týždeň voľna za celý
rok. Bolo to predvádzanie diskobolos v zlate
“Golden show”. Moje telo bolo celé pozlátené a na otáčajúcom podstavci som pózoval
rôzne sochy. Rád na to spomínam. V Moulin
Rouge som po prvýkrát vyskúšal aj moje obľúbené vystúpenie Elastic show v krabici o rozmeroch 40 cm x 46 cm x 58 cm. Vylepšil som
ho a dnes sa skladám do krabice o rozmeroch
79 cm x 48 cm x 56 cm spoločne aj s mojou
asistentkou.
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Od kedy si členom družstva a prečo si sa pre
družstevné podnikanie rozhodol?
V družstve som od roku 2005. V tom čase ma najviac zaujalo, asi ako každého, že za svoje výdavky
ako napríklad nájom a mobilný telefón môžem
mať refundáciu. Toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Bol to začiatok, absolútna špička. Myslím
si, že dnes je málo podobných firiem, ktoré ponúkajú za lojalitu pasívny príjem, refundáciu.
Aké sú tvoje ciele a plány v družstve, v čom
v rámci družstva si najviac aktívny?
Som konzultantom v družstve a poskytujem členom
poradenstvo. Som s nimi v spojení, motivujem ich aby
premýšľali nad kúpou dovolenkového programu PV,
čo je veľmi zaujímavé, lebo dnes sú dovolenky čím ďalej tým drahšie. PV je podľa mňa aj protiinflačný, lebo
tých 6990, nám fixuje cenu za naše pobyty do konca
života a za pár rokov sa nám to vráti. Takže sa našim
členom snažím pomáhať po všetkých stránkach
a som rád, že mnohí to kvitujú a ďakujem im za to,
že im pomáham.

Citát
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Čo by si odkázal novým záujemcom o členstvo v družstve?
Aby sa čo najskôr prihlásili do družstva, lebo
keď nás bude 3000, už sa nebudú môcť prihlásiť
a to bude problém. Nemali by s tým váhať. Hlavne preto, lebo je málo firiem, ktoré ponúkajú
také výhody ako naše družstvo. Len za lojalitu,
za obraty, za platby PV a to už od 50 eur mesačne, dostanem podiel na zisku, pasívny príjem,
refundáciu.
Na záver otázka, ktorú počúvaš zrejme
často. Z mentálneho hľadiska, obzvlášť
v tejto ťažkej dobe, čo je kľúčom k tomu
zachovať si pozitívne nastavenie myslenia
a motiváciu stanoviť si zdravé a prospešné
životné ciele?
Zhrnul by som to cez zdravie. Myslím si, že je potrebné sa starať o svoje telo. Naše telo od hlavy
po pätu je náš život, ostatné veci sú nepodstatné.
Keď to naše telo bude zdravé a v dobrej kondícii,
tak aj to ostatné nás bude baviť. Starí ľudia si
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myslia, že telo nič nepotrebuje, že jednoducho
starne, a tak to je. Nie, nie je. Ja sa stále budem
cítiť aj v týchto 77 rokoch ako v 33 rokoch. Nepremýšľajme nad starobou, ale premýšľajme ako
tú starobu využiť do poslednej chvíle, aby sme sa
mali dobre, aby sme boli zdraví. O telo sa treba
starať. Všetko treba hodiť za hlavu, najhoršia je
psychika, stresy, pretože z toho sú všetky nemoci. V staršom veku, čo my už len máme na práci? Prečo stále pracovať? Niektorí pracujú ešte
viac, ako keď bol zamestnaní. To nie je účel života. Účel života je ten, aby sme si život v starobe
maximálne užili a k tomu by nám mali pomôcť
aj naše deti. My sme sa celý život starali o ne, na
starosť by sa mali postarať oni o nás, aby nám
umožnili vychutnať si naše koníčky, cestovanie
a pohyb. Čo máte denne na práci? Vezmem bicykel, idem na prechádzku. Ja napríklad robím
každé ráno 100 klikov, 40 drepov, robím kliky na
ľavej ruke, na pravej ruke a viete ako mi je fantasticky? Potom idem na kávu, idem trénovať,
popoludní robím pre družstvo, konzultujem
s členmi. Toto všetko zvládam vďaka rannej
nadupanej rozcvičke. Po hlavnom tréningu sa
cítim ako znovuzrodený. To je účel života. Trochu obmedziť prácu v dôchodku a viac sa venovať telu, ktoré je dôležité pre život, ktorý je tak
nádherný. Telo sa vás nebude pýtať, že ste na
neho v 70 rokoch nemali čas. Vráti vám to aj
s úrokmi.
Zuzana Lukáčová,
podpredsedníčka Tradičného družstva

„Som členom tímu a spolieham
sa na tím, podriaďujem sa mu
a obetujem sa preň, pretože
tím, nie jednotlivec,
je konečným šampiónom.“
Mia Hamm
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Píšu naši členovia…
Šírenie povedomia o družstevníctve je poslaním každého družstva na svete. Aj naše družstvo sa rozhodlo prispieť k obnovovaniu myšlienok solidarity a spolupráce na Slovensku
a preto sme si založili firemný blog na pravda.
sk. Uverejňujeme tu krátke príbehy veľkých
a úspešných družstiev z domova aj zo sveta, ale
aj tých menej známych, ale zato inšpirujúcich.
Našim cieľom je dostať do povedomia verejnosti to, že družstvá sú aj v dnešnej dobe činné
v akejkoľvek oblasti, o ktorú ľudia prejavia
záujem. Práve vďaka demokratickým princípom sa dokážu znižovať priepastné nerovnosti medzi ľuďmi a obmedzuje sa koncentrácia
moci v rukách jednotlivcov. Družstvá sú alternatívou v dnešnom konzumnom svete, pretože
uspokojujú reálne potreby členov a nevznikajú
prostredníctvom nich produkty a služby, ktoré
nikto nechce.
Redakcia DN

Blog
na
pravda.sk

Spoznajte 5 najdôležitejších dôvodov,
prečo byť v družstve.

Koncept kooperatívneho vlastníctva je vyše 170 r.
overený obchodný
model, ktorý prekonal monarchiu,
dve svetové vojny,
totalitu a stále je
tu medzi nami.

Je to koncept, ktorý
uspokojí skutočné
potreby a záujmy
jeho členov, alebo
aj nečlenov.
Nevznikajú tak
produkty a služby,
ktoré nikto nechce
a nemajú odbyt, čo
len zbytočne zaťažuje našu planétu.

Družstvo je model
podnikania, ktorý
predstavuje najspravodlivejšie
usporiadanie
ekonomických
vzťahov a prerozdeľovanie ziskov.
Samotní členovia
vlastnia podnik,
riadia ho
a kontrolujú.

Družstevníctvo
je podporované
naprieč všetkými
ideológiami, či už
to boli komunisti,
sociálni demokrati, neomarxisti,
anarchisti, liberáli… je to racionálny krok k progresívnemu modelu
spoločnosti. Preto
je dlhodobo udržateľné.

Družstvá sú východiskom pre rozvoj
lokálnej ekonomiky,
podpory zamestnanosti v regiónoch
a v rozvoji sociálnej
spravodlivosti.

máj 2022
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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

MIGRÉNA:
„Vaše probiotiká som začala užívať pred necelým
mesiacom. Momentálne užívam prášok Laktera
+ Nature a tabletky Biomilk Comfort. Silné migrény,
ktoré mi trvali 4 roky, nič na ne nezaberalo
a objavovali sa čoraz častejšie a intenzívnejšie,
mi po užívaní probiotík zmizli. Dokonca sa mi
začali zlepšovať aj kožné a gynekologické problémy,
s ktorými som nejeden rok bojovala. Veľmi ma
teší, že sa vôbec môžem s takouto skúsenosťou
podeliť a budem rada, ak po prípadnom
zverejnení pomôže aj niekomu inému.“

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.

máj 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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Sicília – dobrá adresa na oddych
s družstevným dovolenkovým programom

Ak hľadáte vysnívanú ostrovnú dovolenku
so všetkým čo ponúka rušná dovolenka vo
veľkomeste, Sicília je perfektné miesto pre
vás. Trblietavé moria, dobrodružstvá na sopečnom pohorí a staroveké chrámy čakajú
len na vás. Do slnečného rána sa tu zobudíte
v priemere 250-krát ročne.
Sicília ako najväčší ostrov v Stredozemnom mori ponúka nekonečné cestovateľské
možnosti. Tento ostrov sa pýši nádhernými
piesočnatými plážami a má najviac zapísaných pamiatok v zozname Unesco. Množstvo historických pamiatok, grécka architektúra a majestátna sopka Etna zaručujú,
že aj vaša dovolenka na Sicílii bude plná
spomienok.
Na Sicílii nie je len ospalý ostrovný život
ako si mnohí ľudia myslia. Mix európskej
a arabskej kultúry, subtropické podnebie a
fakt, že ju obmývajú tri moria, z nej robí dobrú destináciu pre letnú dovolenku aj mimo
sezóny. Zlato sfarbené mesta tohto talianskeho ostrova si žiadajú byť objavované po
celý rok. Od maličkých úkrytov na kopcoch
až po nádherné námestia. Straťte sa medzi
slávnymi sicílskymi katedrálami, kľukatými
stredovekými uličkami a voňavými trhmi s
potravinami. Nikdy sa neocitnete ďaleko od
tradičnej talianskej zmrzliny, alebo neuveriteľného výhľadu na more. A ktoré konkrétne miesta by ste si určite nemali nechať ujsť
počas vašej dovolenky na Sicílii?

Syrakúzy

Na Sicílii nájdete vplyvy rôznych kultúr, cítite
tu kúsok Ázie, Normádskej ríše, samozrejme
Talianska, ale aj Grécka. Grécky vplyv je najviac cítiť v čarovných Syrakúzach, ktoré boli
dlho jedným z najdôležitejších miest starovekého Grécka. Syrakúzy si zamilovali také
osobnosti ako Platón, Archimedes či sv. Pavol.
Tými top miestami, ktoré by ste mali navštíviť, sú chrámy – Apolónov, Athénin, divadlo
Teatro Greco, či miestny kostol.

Liparské ostrovy

Liparské ostrovy majú atypický tvar, pretože majú vulkanický pôvod. Skladajú sa
zo 7 ostrovov, známe sú hlavne vďaka krásnym plážam, zálivom, útesom a aj jasky-

niam. Na výber máte z ostrovov Vulcano,
Lipari, Salina, Panarea, Stromboli, Alicudi
a Filicudi.

Schody Turkov

Jednou z najkrajších oblastí provincie Realmonte na juhu Sicílie sú takzvané Stairs
of Turkish, v preklade Schody Turkov. Ide
o útes, ktorý získal pomenovanie pre početné
nájazdy tureckých pirátov. Nemožno sa teda
čudovať, že Schody Turkov sa dostali aj do zoznamu siedmich prírodných divov Talianska.
Návštevníci si môžu v blízkosti útesu naplno
užiť more. Avšak na to, aby ste sa dostali k plážam, musíte po týchto schodoch zísť až k vode.
Trasa je pri dostatočnej dávke pozornosti
a opatrnosti úplne bezpečná.

máj 2022

Etna

Etna je najvyššou činnou sopkou v Európe a so svojimi 3 329 m sa týči nad sicílskou
krajinou. Kvôli neustálej aktivite - vytekajúcej a chladnúcej láve - sa jej výška mení, napríklad v roku 1981 merala viac o takmer 21
m. Od konca roku 2011 jej aktivita neutíchla
a stratovulkán Etna sa obyvateľom pripomína
mračnami dymu nad vrcholom. Možnosti výletov sú preto obmedzené, ale prechádzky po
mesačných poliach, popri bývalých lávových

Družstevné noviny

riekach považujú mnohí návštevníci za jedinečný zážitok. Oblasť patrí do národného
parku a obyvatelia z blízkych dediniek vám
pri tradičnej sicílskej káve radi porozprávajú
o živote pod úpätím druhej najmohutnejšej
sopky Európy, ktorú vidieť dokonca aj z Mesiaca. Na Etne si môžete dopriať túru, užiť
cyklistické chodníky a v zime dokonca aj lyžovačku. Je vzdialená iba 30 km od hlavného
mesta Sicílie – Catanie

Momentálne dostupné destinácie v Sicílii cez:

11

Tip: Nebojte sa dovolenky na Sicílii
aj v skorých jesenných mesiacoch!
Ako povedal domáci: Ideálne obdobie vnímať Sicíliu
opäť krásne farebnú je v jeseni, nie cez opar horúčav.
Navyše, turistov je všade menej, čo oceníte pri prehliadkach miest, čakaní na trajekty, lanovky, lode, no
a samozrejme najmä na plážach. Leto tam fičí v plnom
prúde aj v septembri či októbri. Teplota cez deň býva
okolo 30 stupňov, teplota mora je presne taká istá ako
v júli a auguste a kúpe sa tam až do konca októbra.
Barbora Zagorová, Project manager pre PV

Portolaconia Residence

Residence Bouganville

Residence Kamarina

Residence Letojanni

Residence Portorotondo
Gardens

Residence
Triscinamare Club

Sardinia Sardinia & Sicily Italy
———
08. 06. — 15. 06

Sicily Sardinia & Sicily Italy
———
jún / júl / august / september
množstvo termínov

Sardinia Sardinia & Sicily Italy
———
04. 06. — 11.06.

Sardinia Sardinia & Sicily Italy
———
24.06. — 01.07.

Sicily Sardinia & Sicily Italy
———
8.06. — 11.06

Sicily Sardinia & Sicily Italy
———
11.06. — 18.06. / 18.06. — 25.06.
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Rakúsko varuje
Gazprom, že príde
o zásobník Haidach,
ak ho nenaplní
Rakúska vláda pohrozila, že prijme opatrenia, ak ruský koncern Gazprom nebude plniť
zásobník Haidach v blízkosti bavorských
hraníc. V takom prípade umožní iným firmám,
aby ho naplnili, uviedlo rakúske ministerstvo životného prostredia a energetiky.
TASR o tom informuje na základe správy
agentúry DPA.
Zásobník Haidach je tiež dôležitý na zabezpečenie plynu pre Nemecko. Zabezpečenie naplnenia zásobníkov plynu sa dostalo
do centra pozornosti pre vojnu na Ukrajine
a obavy z nedostatku energií, keď sa európske krajiny na čele s Nemeckom snažia znížiť svoju závislosť od dodávok z Ruska.
„Teraz pripravujeme legislatívny rámec,“
uviedol rakúsky kancelár Karl Nehammer
k pripravovaným opatreniam, ktoré majú

IEA je v prípade
potreby pripravená
uvoľniť na trhy
väčší objem ropy
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA)
by mohla uvoľniť viac ropy na trhy, ak to bude
potrebné. Povedal to počas svojej návštevy
vo Varšave šéf IEA Fatih Birol. Informovala
o tom agentúra Reuters.

India zastavila
vývoz pšenice,
ceny komodity
môžu vzrásť
na rekord
India s okamžitou platnosťou zakázala vývoz
pšenice. Urobila tak iba pár dní potom, ako
oznámila, že v tomto roku očakáva rekordný
export. Súčasná vlna horúčav však ovplyvňuje úrodu, čo spolu s vysokým dopytom po pšenici zo zahraničia viedlo k rastu cien komodity na domácom trhu na rekordnú úroveň.
TASR o tom informuje na základe spravodajského serveru CNBC.
Indická vláda umožní iba export pšenice,

zabezpečiť naplnenie zásobníka Haidach.
Dodal, že buď ho Gazprom bude využívať,
alebo o neho príde. V takom prípade bude
sprístupnený iným firmám.
Haidach je jedným z najväčších podzemných európskych zásobníkov plynu a je dô-

„Ak to bude v budúcnosti nevyhnutné
a členské štáty IEA prijmú potrebné rozhodnutie, budeme problémy s dodávkami ropy
opätovne riešiť,“ povedal Birol na tlačovej
konferencii. V rámci posledných dvoch uvoľnení poskytla IEA trhom iba 9 % z celkového
objemu svojich zásob.
V súvislosti s Ruskom Birol povedal, že
produkcia ropy v tejto krajine klesne v 2. polroku minimálne o 3 milióny barelov denne
(1 barel = 159 litrov). Ako dodal, leto by mohlo
byť náročným obdobím pre ropné trhy, zima
potom pre trh s plynom.

ktorý už nie je možné zrušiť, a potom do
krajín, ktoré o dodávky komodity požiadajú
z dôvodu "potravinovej bezpečnosti". Pred
sobotňajším zákazom pritom India plánovala vyviezť tento rok rekordných 10 miliónov
ton pšenice. Už v apríli vyviezla rekordných
1,4 milióna ton a medzičasom boli podpísané dohody na export v máji v objeme zhruba
1,5 milióna ton.
Zákaz vývozu tak podľa obchodníkov povedie k zvýšeniu cien komodity. Zahraniční
kupci sa totiž po zablokovaní exportu ukrajinskej pšenice z čiernomorských prístavov
spoliehali práve na Indiu, ktorá je druhým
najväčším producentom pšenice na svete.
„Zákaz vývozu je šokujúci,“ vyhlásil obchodník s pšenicou v Bombaji. „Očakávali
sme obmedzenia vo vývoze do dvoch až troch
mesiacov, zdá sa však, že údaje o inflácii
plány vlády zmenili,“ dodal.

ležitý pre zabezpečenie plynu pre Rakúsko
aj Nemecko. Zásobník patrí koncernu Gazprom a používajú ho jeho dcérske firmy. Na
to, aby ho mohli použiť iní dodávatelia, je potrebná zmena zákona.

máj 2022
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Je otázne, či Slovensko vyrobí aspoň toľko vozidiel
ako vlani
Výroba automobilov patrí k najviac postihnutým odvetviam ekonomiky. Po problémoch
spôsobených pandémiou nového koronavírusu sa automobilky museli vyrovnávať aj
s nedostatkom polovodičov, neskôr aj s nedostatkom ďalších komponentov a materiálov.
V tomto roku sa pridali problémy spôsobené
vojenským konfliktom na Ukrajine a nepoľavuje ani tlak EÚ na znižovanie emisií. Nie
je preto isté, či sa slovenským automobilkám
podarí vyrobiť aspoň toľko vozidiel ako vlani,
upozornila nadnárodná spoločnosť Expense
Reduction Analysts (ERA).
„Na základe analýzy výsledkov a údajov za
roky 2019 až 2021 musíme skonštatovať, že
hádam nebolo iné odvetvie priemyslu v SR, no
rovnako aj v Európskej únii, západnej Európy
či celosvetovo, ktoré by sústredilo všetky dopady globálnej krízy v ekonomike,“ upozornil
senior konzultant ERA Juraj Janči. „Momentálne sme v štádiu zhodnotenia očakávaní
a bude otázne, či Slovensko vyrobí aspoň toľko
vozidiel, čo v roku 2021,“ dodal. Na Slovensku
sa vlani vyrobilo viac ako milión automobilov.
Problémy s úzkymi hrdlami dodávateľských
reťazcov, nedostatkom súčiastok, rast cien
vstupných materiálov, ale aj oklieštený odbyt
spôsobený vojenským konfliktom na Ukrajine,
sa pretavili do veľmi spomaleného a okliešte-

ného procesu výroby automobilov aj na Slovensku. Viedlo to k pozastaveniu dodávok niektorých typov značiek automobilov, prípadne
celkovo spomaleniu dodávok.
„Často nie je problém vyrobiť samotné
telo vozidla spolu s motorom a kolesami, ale
je problém s finalizáciou elektroniky áut, ich
infotaimentu a podobne,“ konštatuje Janči
s tým, že pri výrobných závodoch sa tak začali hromadiť flotily vozidiel čakajúce na podstatný diel v rámci elektroniky alebo kabeláže
vozidla.
Na Slovensku sú aj automobilky, ktoré nepociťujú krízu výpadku výrobných komponentov a ostatné dosahy až tak intenzívne. Sú nimi
podľa Jančiho napríklad kórejský výrobca
Hyundai/Kia, ktorý si zaobstaral čipy v predstihu, či francúzska automobilka Stellantis,
ktorá v závode pri Trnave vyrába populárne

modely Citröen C3 a Peugeot 208. Budúcnosť
je však podľa odborníka neistá u všetkých
rovnako. „Nedá sa odhadnúť dĺžka výpadku
dodávky polovodičov a iných elektronických
súčiastok, ani rastúci tlak na ekologizáciu
vozidlového parku a rast cien vstupov,“ konštatuje Janči.
Vzhľadom na neistý vývoj do budúcna, nárast cien pohonných látok a otázky ohľadom
výhodnosti elektromobility, však ide podľa odborníka pre automobilky o priveľa nejasných
premenných, ktoré sťažujú predikcie. „Otázny
je aj dopyt kupujúcich, dokedy sa „uspokoja“
s neurčitými dodacími termínmi, resp. s rušením modelov, ktoré automobilky postupne
sťahujú z trhu a neplánujú už vyrábať. Pri jeho
poklese alebo pozastavení to bude znamenať
pre niektoré automobilky veľkú ranu, z ktorej
sa nemusia spamätať,“ dodal Janči.

o 290 gigawattov. Za zvýšením kapacity v minulom roku je najmä Čína, ale aj krajiny Európskej
únie a Latinskej Ameriky, dodala IEA.
S ďalším zrýchlením rastu kapacity na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov počíta IEA napriek zvyšujúcim sa cenám surovín

a problémom v dodávateľskom reťazci. Práve
pre zvýšené ceny komodít a nákladov na dopravu zostanú podľa IEA náklady na inštaláciu solárnych panelov vysoké, a to ako v tomto, tak aj v budúcom roku.

Kapacita na výrobu
energie z obnoviteľných zdrojov
rekordne vzrástla
Zvyšujúce sa obavy o energetickú bezpečnosť
a zmena klímy by mali v tomto roku zvýšiť kapacitu na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
o rekordných viac než 300 gigawattov (GW).
Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre
energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa IEA v minulom roku vzrástla kapacita
na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov
o rekordných 295 GW. Tento rok by sa tempo rastu malo opäť zrýchliť a dosiahnuť nový
rekord 320 GW.
Minuloročný rast kapacity prekonal pôvodné odhady IEA. Tá počítala s rastom v roku 2021
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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

