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Už sme to oslávili. Vážení čitatelia Druž-
stevných novín, či ste to postrehli, alebo nie,  
počiatkom júla sme oslavovali. 
 A to vďaka Medzinárodnému dňu družstiev, 
ktorým si družstvá a ich členovia na celom sve-
te pripomínajú význam toho, čoho sú súčasťou 
– sociálneho, enviromentálneho a rozvojového 
hnutia družstevného podnikania. 
 Aj Tradičné družstvo je jedným z množ-
stva pilierov, na ktorých stojí myšlienka 
paralelného sociálneho systému a  auto-
nómneho ekonomického ekosystému, ktorý 
pomáha odbremeňovať štáty od nezvládnu-
tých nárokov populácie vyplývajúcich z  ak-
tuálnych problémov. 
 Tradičné družstvo je pevne previazané 
s  aktuálnym ekologizačným trendom, kto-
rý má spomaliť otepľovanie planéty, ušet-
riť spotrebovanie jej energií a  na konci dňa 
ušetriť peňaženky ľudí, ktorým najvýznam-
nejší prievan spôsobuje práve drahá uhlíko-
vá energia, na ktorej sme závislí. 

Editorial

„Tradičné družstvo  
je pevne previazané  
s aktuálnym ekologizačným  
trendom, ktorý má spomaliť 
otepľovanie planéty“

Aj tento rok družstvá po celom svete 
oslavovali svoju podstatu: snažia  
sa budovať lepší svet
Slovné spojenie z  nadpisu vyznieva ako fráza, no slogan tohtoročného 
Medzinárodného dňa družstiev vystihuje charakteristiku družstevného 
podnikania. 2. 7. si družstvá po celom svete a ich členovia pripomenuli 
pamätný deň vyhlásený OSN v roku 1992. 

/ viac na strane 6

Rozhovor s Barborou Zagorovou,  
projektovou manažérkou pre PV
„Výhodné dovolenkovanie je dnes ešte výraznejším benefitom ako 
v minulosti. V čase zdražovania je cestovanie s Tradičným družstvom 
prirodzenou voľbou jeho členov. Chce sa však otvárať aj komerčným 
ponukám pre nečlenov.“ Barbora Zagorová, projektová manažérka PV 
v rozhovore pre Družstevné noviny.

/ viac na strane 2

 Dobrou správou pre aktivity družstva je aj 
príchod novej automobilky Volvo na východ 
Slovenska, ktorý svojim zámerom na elek-
tromobilitu zase podporí synergické efekty 
v  oblastiach, do ktorých Tradičné družstvo 
investuje. 
 Súčasťou života v  družstve je však tak-
tiež apel na pohodlie jeho členov. Komfort 
je ponúkaný napríklad aj prostredníctvom 

zvýhodneného dovolenkového programu. 
V tomto čísle novín nám o ňom porozprávala 
viac projektová manažérka Barbora Zagoro-
vá. Stránky týchto novín tiež potešia troch 
šťastlivcov, ktorí vyhrali v súťaži krásne do-
volenky. 
 Ďakujeme, že ostávate Družstevným no-
vinám verní.

Redakcia DN 
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Rozhovor s Barborou Zagorovou, 
projektovou manažérkou pre PV

Od kedy pôsobíte v družstve a zapájate 
sa do aktivít manažmentu družstva?
V Tradičnom družstve pôsobím už vyše roka, 
konkrétne od mája 2021. 

Čomu sa v družstve venujete?
V družstve sa primárne venujem dovolenko-
vému Programu Vacation. Venujem sa hlav-
ne vyhľadávaniu vhodných dovolenkových 
ponúk pre našich členov a asistencii s ich 
požiadavkami a otázkami ohľadom Progra-
mu Vacation. Taktiež stojím za vytváraním 
pravidelného Newslettru "PV News" kde sa 
vždy snažím uviesť najaktuálnejšie a najlá-
kavejšie ponuky. Tiež mám na starosti ko-
munikáciu s členmi a cestovnou kanceláriou 
7Across.

Skúste stručne popísať dovolenkový
program PV, v čom sú výhody jeho klientov?
Dovolenkový program je produkt, ktorý na-
šim členom umožňuje výhodné cestovanie. 
Je to skvelá investícia do života každého kto 
miluje dovolenky, rád cestuje a pri tom šetrí 
peniaze. Takáto kombinácia sa pri dnešnom 

rozruchu ohľadom cestovania už hľadá len 
ťažko. Využívať sa ho dá na pobyty v druž-
stevných apartmánoch alebo na zahranič-
nú dovolenku za zlomok či malé percento z 
ceny, ktoré sú ponúkané na trhu. Veľa ľudí 
si neuvedomuje, že cena, za ktorú zaplatia 
tento program, je bežnou cenou približne 2 
maximálne 3 prímorských dovoleniek pre 
rodinu (2 dospelí + 2 deti). Ak si však kúpi-
te PV, máte v cene už zadarmo ubytovanie 1 
dovolenky ročne do konca života. Ďalšou vý-
hodou je to, že je dedičný. Robíte investíciu 
nielen pre seba, ale aj pre Vašich blízkych. 
Po zakúpení PV si môžete vybrať medzi po-
bytom v družstevných apartmánoch a vďaka 
spolupráci s výmenným programom 7Ac-

ross sme schopní ponúkať dovolenky nielen 
v družstevných nehnuteľnostiach, ale aj po 
celom svete. Celý PV je postavený na prin-
cípoch družstevníctva, ktorými sú jednota a 
spoločné budovanie majetku. Tým, že si člen 
zakúpi PV prispieva k dobudovaniu nehnu-
teľnosti družstva, ktoré neskôr vďaka PV 
môže využívať

V súčasnosti je badateľné prudké zdraženie 
dovoleniek. Mnoho ľudí preto minimálne tento 
rok dovolenkové plány zrušilo. Cítiť podobné  
inflačné problémy aj v rámci programu PV? 
Myslím si, že nikoho neprekvapí skutočnosť, 
že keďže sme si prešli cez 2 ročnú globálnu 
pandémiu tak sa to jednoznačne odrazí na 

„Výhodné dovolenkovanie 
je dnes ešte výraznejším 
benefitom ako v minulosti. 
V čase zdražovania je 
cestovanie s Tradičným 
družstvom prirodzenou 
voľbou jeho členov.  
Chce sa však otvárať aj 
komerčným ponukám 
pre nečlenov.“ Barbora 
Zagorová, projektová  
manažérka PV v rozhovore 
pre Družstevné noviny.

Barbora  
Zagorová

júl 2022
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cene dovoleniek. Vidíme obrovský nárast 
cien v bežných cestovkách či rezervačných 
portáloch a nedostatok pobytov v cestov-
ných kanceláriách kvôli vysokému dopytu. 
Kvôli tomu si cestovné kancelárie nemajú 
problém vypýtať nekresťanské peniaze za 
obyčajnú dovolenku. Napriek týmto fakto-
rom sa nám podarilo udržať si titul výhodné-
ho dovolenkovania a ponúkať pobyty našim 
členom stále za primerané ceny. 

Ktoré destinácie sú tento rok 
najobľúbenejšie?
Najobľúbenejšia destinácia o ktorú bol pre-
javený najväčší záujem je Taliansko a Sicí-
lia. Avšak obrovsky záujem je aj o Kanárske 
ostrovy. V ponuke máme mnoho lákavých 
destinácií počas celého roka a som si istá,  
že členovia si zamilujú aj ďalšie destinácie.

Novinkou je spustenie projektu 
Last Minute pobytov. V čom spočíva?  
Tento projekt spočíva v ponúkaní dovolen-
kových pobytov s vysokou zľavou oproti trho-
vým cenám aj zákazníkom mimo Tradičného 
družstva s cieľom nadobudnutia príjmu pre 
Tradičné družstvo. 

 Zákazníkom sme schopní ponúkať poby-
ty, ktoré sú na rezervačných portáloch na-
príklad aj za 2000 € a my im ich ponúkneme 
približne s 50% zľavou. Zisk z konečnej sumy 
poputuje do príjmu TD. 

Čo prináša PV družstvu?  
Príjem z PV sa momentálne investuje do re-
konštrukcie interiéru Hotela Raj. Čím skôr 
sa hotel zrekonštruuje, tým skôr bude pri-
pravený na poskytovanie celoročných dovo-
leniek pre všetkých členov družstva. Vďaka 
tomu si všetci členovia družstva budú môcť 
užívať výhodné dovolenkovanie. Následne 
príjmy z ďalších PV budú smerovať do in-
vestícií na vybudovanie sietí nabíjacích sta-
níc pre elektromobily. 

Čo pripravujete na zimnú sezónu a aké
sú Vaše osobné plány v rámci družstva?  
Na zimnú sezónu pripravujeme dokonče-
nie Hotela Raj a uvedenie ho do prevádzky. 
Plánujem sa zamerať najmä na čo najlepší 
výber dovolenkových destinácii aj cez zim-
nú sezónu. Pre milovníkov tepla sa budem 
zameriavať na tropické destinácie a naopak 
plánujem vyhľadávať vhodné ponuky aj pre 

milovníkov lyžiarskych stredísk a dovole-
niek v horách, aby členovia mohli PV využiť 
kedykoľvek v roku.

Redakcia DN 

júl 2022

Výhra troch dovoleniek cez
Radi by sme sa poďakovali všetkým členom družstva, ktorí sa v mesiacoch apríl, máj a jún zapojili 
do „Akcie Raj“ a pomohli pri akumulácii kapitálu na rekonštrukciu nášho hotela. 

Zo všetkých zúčastnených boli vylosovaní títo členovia:

Dawid Borowik, Poľsko Filip Pánik, Slovensko

Miroslav Jurašek, Slovensko

Gratulujeme
Výhercom srdečne

file:
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Vláda Slovenskej republiky schválila ná-
vrh investičnej zmluvy medzi spoločnos-
ťou EJL Slovakia, ktorá zastupuje skupinu 
Volvo Cars a Valaliky Industrial Park. Zo 
zmluvy vyplýva záväzok investora zrea-
lizovať investíciu novej prevádzkarne na 
výrobu automobilov prémiového segmen-
tu a tiež záväzok Slovenska poskytnúť in-
vestičnú pomoc na realizáciu projektu. 
 "Súčasťou materiálu sú súvisiace 
zmluvy, ktorých uzavretie vyplýva zo zá-
väzkov Slovenskej repubilky podľa pred-
metnej investičnej zmluvy, a to zmluvy o 
budúcich zmluvách medzi Valaliky Indus-

Elektromobilita v stredobode  
slovenského hospodárstva.  
Pri Košiciach investuje Volvo

trial Park, s. r. o. a EJL Slovakia s. r. o, do-
hody vo vzťahu k realizácii Strategického 
Parku medzi EJL Slovakia s. r. o., Košic-
kým samosprávnym krajom a SR a dohody 
vo vzťahu k realizácii strategického parku 
medzi EJL Slovakia s. r. o., mestom Košice 
a SR," priblížilo ministerstvo hospodár-
stva v schválenom materiáli.
 Vláda v samostatnom materiáli schválila 
aj investičný stimul pre EJL Slovakia v po-
žadovanej výške viac ako 267 miliónov eur, 
a to vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý 
hmotný majetok a dlhodobý nehmotný maje-
tok. Investor sa súčasne zaviazal investovať 

minimálne 1,188 miliardy eur a vytvoriť mi-
nimálne 3300 nových pracovných miest.
 Slovensko ako veľký výrobca spaľova-
cích motorov v tomto prípade staví na roz-
voj elektrických vozidiel s  alternatívnym 
pohonom. Rozsiahly investičný stimul 
štátu nasvedčuje tomu, že v rozvoj elektro-
mobility, do ktorej investuje aj Tradičné 
družstvo, verí nielen úspešná švédska au-
tomobilka Volvo, ale aj štát. Pre družstvo 
znamená nová investícia na východe nové 
možnosti rozvoja projektu zameraného na 
zelené energie.

Redakcia DN
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Minulý rok sme našim členom družstva ponúkli 
možnosť zmeny zdravotnej poisťovne a mohli 
sa prepoistiť do Zdravotnej poisťovne Union ZP. 
Bolo to možné vďaka našej partnerskej spolu-
práci so spoločnosťou ADV. Túto môžnosť vy-
užilo už niekoľko desiatok našich členov a ich 
rodinných príslušníkov, a preto sme sa rozhod-
li, že takúto možnosť poskytneme našim čle-
nom aj tento rok. Túto zmenu je možné urobiť 
len do 30. 9. 2022 a poistenie následne platí od  
1. 1. 2023. V prípade záujmu neváhajte kontak-
tovať našich špecialistov na info@td-coop.eu 
alebo vo formulári tu: 

Prečo si vybrať Zdravotnú 
poisťovňu Union ZP? 
Výhody poisťovne pre poistencov sú uvedené 
na ich web stránke a jej benefity Vám dokážu 
ušetriť niekoľko stoviek eur ročne. Nás druž-
stevníkov však zaujíma aj jej história a pozadie. 
Nie je jedno, kto stojí za poisťovňou a aké má 
ciele. Ide predsa o ľudské životy. Táto poisťovňa 
má hlboké družstevné korene, a preto si zaslú-
ži našu pozornosť. Je dcérskou spoločnosťou 
holandskej spoločnosti Achmea B.V, ktorá je 

Plánujete zmenu zdravotnej poisťovne?  
Spoznajte s nami korene Union ZP.

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

jednou z najväčších družstevných poisťovní na 
svete a je najväčším poskytovateľom poistenia 
v Holandsku. 

Zaujíma Vás história spoločnosti 
Achmea? Poďme sa pozrieť na 
jej začiatky. 
Pred vyše 200 rokmi bola zrodená z myšlien-
ky solidarity a vzájomnej spolupráce a tými-
to princípmi sa riadi dodnes. V roku 1811 sa 
v malej dedinke v Holandsku spojila skupina 
farmárov a hodnostárov, aby sa poistili proti 
finančným rizikám požiaru. Položili tak zák-
lad spoločnosti založenej na poznaní, že riziká, 
ktoré ohrozujú náš každodenný život, je možné 
lepšie znášať spoločne. Solidarita bola kľúčo-
vým princípom a dodnes je východiskovým 
bodom v Achmea. Ich príklad sa rýchlo rozšíril 
po celom Holandsku a dodnes sa v tejto kraji-
ne vyvinulo množstvo poisťovateľov na koope-
ratívnom základe. Títo sa nakoniec spojili do 
Achmea. Sociálna úloha Achmea ani po dvoch 
storočiach nestratila nič zo svojej sily. Spoloč-
nosť si váži svoje družstevné korene ako dôkaz 
identity a zdroj inšpirácie.
 Willem van Duin, predseda výkonnej rady 
spoločnosti Achmea sa vyjadril: „Spoločnosť 
Achmea bola založená v roku 1811 na základe 

myšlienky solidarity a presvedčenia, že spolu-
prácou môžete dosiahnuť viac ako sami. Tento 
princíp nás vedie dodnes. Vážime si naše druž-
stevné dedičstvo nie zo záľuby v minulosti, ale 
preto, že vtedajšie princípy stále riadia náš po-
hľad na svet aj dnes. Už viac ako dvesto rokov 
sme v srdci spoločnosti a dnes pracujeme so 
srdcom minulosti a technológiou dneška.“
 Achmea zamestnáva viac ako 22 000 za-
mestnancov v 6 krajinách Európy. Má silné po-
stavenie na domácom trhu v Holandsku, ako aj 
v Grécku, Turecku, Slovensku, Kanade a Aus-
trálii. Sídlo spoločnosti je v holandskom meste 
Zeist. Poskytuje širokú škálu finančných slu-
žieb a produktov a jej značky poskytujú zdra-
votné, životné a neživotné poistenie približne 
10 miliónom ľudí. Riadi sa princípmi OSN pre 
udržateľné poistenie (PSI) a Princípmi zodpo-
vedného investovania (PRI). Možno aj preto 
sa táto poisťovňa u klientov spája s hodnota-
mi ako „odborná“, „férová“, „transparentná“  
a „spravodlivá“.
 Pre našich členov chceme len to najlepšie. 
Princípy solidarity, ktoré sú zakorenené do zá-
kladov spoločnosti, ktorá poskytuje zdravotnú 
starostlivosť sú dobrým predpokladom, že spo-
ločnosť Union ZP bude aj ku svojim klientom 
pristupovať s najväčšou starostlivosťou.

Redakcia DN

júl 2022

Formulár

https://www.td-coop.eu/financie
https://td.advis.sk/dotaznik/union-zdravotna-poistovna?ref=bfb2ccee4c
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Spoločne čelíme prudkému zdražovaniu 
dovoleniek. Spúšťame predaj Last Minute 
pobytov s vysokými zľavami aj pre nečlenov

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

Dovolenkujme
za polovicu 

júl 2022
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Prinášame vám momentálne dostupné 7–dňové last minute ponuky ubytovania  
s vysokými zľavami oproti trhovým cenám

Last minute ponuka

Kompletná aktuálna ponuka last minute pobytov

júl 2022

Jardine Del Sol  
by Diamond Resorts  
Lanzarote 
———
13. 8. – 20. 8. | 20. 8. – 27. 8. | 27. 8. – 3. 9.   
3. 9. – 10. 9 | 10. 9. – 17. 9 | 17. 9. – 24.9
Apartmán s 2 spálňami – 6 osôb

Island Seas Resort,  
Freeport
Bahamy 
———
29. 7. – 5. 8. | 5. 8. – 12. 8. | 12. 8. – 19. 8. |  
19. 8. – 26. 8. | 26. 8. – 2. 9. | 2. 9. – 9. 9 
 
 
Apartmán s 2 spálňami – 4/6 osôb

Jardine Del Sol  
by Diamond Resorts  
Lanzarote
 
———
16. 7. – 23. 7 | 23. 7. – 30. 7 | 30. 7. – 6. 8 |  
6. 8. – 13. 8 | 13. 8. – 20. 8 | 20. 8. – 27. 8
Apartmán s 2 spálňami – 6 osôb

Jardine Del Sol  
by Diamond Resorts  
Lanzarote
 
———
16. 7. – 23. 7 | 23. 7. – 30. 7 | 30. 7. – 6. 8 |  
6. 8. – 13. 8 | 13. 8. – 20. 8 | 20. 8. – 27. 8
Apartmán s 2 spálňami – 6 osôb

———
Cena pre Vás od 1 179 € 
Cena na booking.com  od 1 215 € 

———
Cena pre Vás 590/750 €  
Cena na booking.com 1 413 — 1 633 € 

St. Johann Alpenland 
Resort 
Rakúsko  
———
24. 7. – 31. 7. | 14. 8. – 21. 8. | 27. 8. – 3. 9. |  
28. 8. – 4. 9. | 3. 9. – 10. 9. | 4. 9. – 11. 9.
10. 9. – 17. 9. | 11. 9. – 18. 9. | 18. 9. – 25. 9.
24. 9. – 1. 10. | 25. 9. – 2. 10. 
Štúdio – 2 osoby

Castello Izzalini  
Umbria 
Taliansko 
———
11. 8. – 18. 8. | 18. 8. – 25. 8. | 20. 8. – 27. 8.  
25. 8. – 1. 9. | 27. 8. – 3. 9. | 1. 9. – 8. 9.
Apartmán s 1 spálňou – 4 osoby
Štúdio – 2 osoby

Karma 
Minoan 
Kréta, Grécko   
———
20. 8. – 27. 8.
Štúdio – 2 lôžka

Tropical Park,  
Tenerife, 
Kanárske Ostrovy 
———
12. 8. – 19. 8.
Apartmán s 1 spálňou – 4 osoby

———
Cena pre Vás 699 € 
Cena na booking.com 1 495 € 

———
Cena pre Vás  od 679 € 
Cena na booking.com  od 1 358 € 

———
Cena pre Vás od 790 € 
Cena na booking.com 1 200 € 

———
Cena pre Vás 629 € 
Cena na booking.com 1 259 € 

https://www.td-coop.eu/_files/ugd/8162ef_ddadb3ad477a46aaa08c2eb8a379dce3.pdf
https://www.td-coop.eu/_files/ugd/8162ef_ddadb3ad477a46aaa08c2eb8a379dce3.pdf
https://www.td-coop.eu/_files/ugd/8162ef_ddadb3ad477a46aaa08c2eb8a379dce3.pdf
https://www.td-coop.eu/_files/ugd/8162ef_ddadb3ad477a46aaa08c2eb8a379dce3.pdf
https://www.td-coop.eu/_files/ugd/8162ef_ddadb3ad477a46aaa08c2eb8a379dce3.pdf
https://www.td-coop.eu/_files/ugd/8162ef_ddadb3ad477a46aaa08c2eb8a379dce3.pdf
https://www.td-coop.eu/_files/ugd/8162ef_ddadb3ad477a46aaa08c2eb8a379dce3.pdf
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Aj tento rok družstvá po celom  
svete oslavovali svoju podstatu:  
snažia sa budovať lepší svet

júl 2022

Slovné spojenie z nadpisu vyznieva ako frá-
za, no slogan tohtoročného Medzinárodné-
ho dňa družstiev vystihuje charakteristiku 
družstevného podnikania. 2. 7. si družstvá 
po celom svete a  ich členovia pripomenuli 
pamätný deň vyhlásený OSN v roku 1992.
 Družstvá si medzinárodný deň  pri-
pomínajú od roku 1995 na počesť 100.  
výročia vzniku Medzinárodne družstevnej  
aliancie (ICA). 

 Myšlienkou pripomínania je hlavne zvý-
šiť povedomie o družstvách a prínose druž-
stiev hnutia na riešenie globálnych problé-
mov, ktorými sa zaoberá OSN. Z politického 
hľadiska medzinárodný deň pomáha bu-
dovať partnerstvo medzi medzinárodným 
družstevným hnutím a ďalšími aktérmi, 
vrátane štátnych autorít.
 Pripomienku, ktorú majú družstvá  
v kalendári každý rok zakrúžkovanú v prvú 

júlovú sobotu si tento rok pripomínala 
hlavne rolu družstiev v  sociálnej, envi-
romentálnej a  rozvojovej oblasti. Hlavne 
v  oblastiach, kde zlyháva, ale nereaguje 
adekvátne štát. Medzinárodný deň druž-
stiev oslávili aj slovenské družstvá vrátane 
toho nášho Tradičného družstva. 

 

Redakcia DN

„Nájdite si skupinu ľudí,  
ktorí vás vyzývajú a inšpirujú, 
trávte s nimi veľa času  
a zmení vám to život.“
Amy Poehler

Citát 



PODNIKATEĽSKÉ 
PORADENSTVO

DÔCHODKY

ŠPORTOVÉ KLUBY

ÚČTOVNÍCTVO

DEVELOPMENT

STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ

DOVOLENKOVÝ 
PROGRAM VACATION

HYPOTÉKY

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

S PRÁVNOU OCHRANOU.

NAKUPOVANIE A ENERGIE

INVESTÍCIE

ZDRAVIE

POISTENIE

www.advholding.sk

REALITY
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Novoobjavené  
vodné probiotiká 
z prameňov 
bulharských hôr

www.bulgaricus.sk | +421 911 937 944 | info@bulgaricus.sk   

Lactobacillus bulgaricus DWT1  
a Streptococcus thermophilus DWT4

júl 2022

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
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Poznáte všetky výhody dovolenkovania 
cez družstevný program PV? 

Dovolenkujete po celom svete, šetríte tisíce eur  
počas svojho života a zároveň si vytvárate  

istotu na dôchodok. 

1. Člen družstva šetrí tisícky eur na ubytovaní na 
dovolenkách počas svojho života. Dovolenkuje bez 
nákladu na ubytovanie, len za zámenný poplatok.

5. Členovia nadobúdajú vlastnícky podiel  
v majetku Tradičného družstva, ktoré si  
postupne vďaka tomuto produktu bude 
rozširovať počet dovolenkových nehnuteľností. 7. PV sa dá zakúpiť aj na splátky, už od 50 eur/

mesačne s výhodnými bonusovými týždňami,  
počas celej doby splácania. 

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

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

6. Vďaka kúpe PV si člen buduje svoj podiel na 
zisku družstva, teda pasívny príjem.

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

Dovolenkový program PV, má tieto výhody:

júl 2022



Poznáte naše sociálne médiá?  
Digitálna doba si žiada nové formy zdieľania informácií,  preto aj my ideme s trendom. Pozývame sledovať všetkých členov a sympatizantov 
Tradičného družstva naše sociálne média.

Instagram
tradicne druzstvo 

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

Facebook 
Program Vacation - oficiálna stránka

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

YouTube
Družstevné Vzdelanie 

Program 
Vacation

PREZENTÁCIA

Dovolenkový program Tradičného Družstva

Tik Tok
tradicne_druzstvo
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Twitter
Tradičné družstvo

Nové*

júl 2022

https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/ProgramVacationOfficial
https://www.facebook.com/groups/490529654928651
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


Nálada spotrebiteľov v USA sa tento mesiac 
nečakane zlepšila, keď Američania pozitív-
nejšie hodnotili najmä súčasné ekonomické 
podmienky. Uviedla to Michiganská univer-
zita, ktorú citoval server RTTNews.

Nemecko úplne prestane nakupovať ruské uh-
lie 1. augusta a ruskú ropu 31. decembra 2022. 
To predstavuje veľkú zmenu v zdroji dodávok 
energie, uviedol námestník ministra financií 
Jörg Kukies na konferencii v Sydney. TASR  
o tom informuje na základe správy Reuters.
 Rusko sa podieľalo 40 % na dodávkach uh-
lia do Nemecka a 40 % na dodávkach ropy.
 Kľúčovou výzvou pred vládou v Berlíne 
bude vyplniť obrovský výpadok po tom, ako 

 Index spotrebiteľskej dôvery Michigan-
skej univerzity dosiahol podľa predbežných 
údajov v júli 51,1 bodu oproti historickému 
minimu z predchádzajúceho mesiaca na 
úrovni 50 bodov. Analytici so zlepšením 
nepočítali, naopak, očakávali, že nálada 
Američanov ešte klesne a príslušný index 
dosiahne 49,9 bodu.
 K nečakanému zvýšeniu indexu prispelo 
najmä priaznivé hodnotenie momentálnych 
ekonomických podmienok. Ako uviedla Mi-
chiganská univerzita, čiastkový index sú-

Európska únia zastaví dodávky plynu v obje-
me 158 miliárd metrov kubických (m3) ročne 
z Ruska, povedal Kukies.
 "O niekoľko týždňov budeme bez rus-
kého uhlia," vyhlásil na Energetickom fóre  
v Sydney, ktoré spoluorganizujú austrálska 
vláda a Medzinárodná agentúra pre energeti-
ku (IEA).
 "Kto pozná históriu ropovodu Družba, 
ktorý bol nástrojom sovietskeho impéria nad 
východnou Európou, zbaviť sa tejto závislosti 
nie je triviálna záležitosť, ale je to záležitosť, 
ktorú dosiahneme za pár mesiacov," uviedol 
Kukies.
 Nemecko sa snaží rýchlo budovať termi-
nály na dovoz skvapalneného zemného ply-
nu (LNG), aby pomohli vyplniť medzeru v 
dodávkach plynu. Kukies však zdôraznil, že 

Nálada amerických 
spotrebiteľov sa 
v júli nečakane 
zlepšila

Nemecko prestane 
kupovať ruské  
uhlie 1. augusta  
a ropu 31. decembra

ECB vyzýva ban-
ky, aby zlepšili 
riadenie klima-
tických rizík
Európska centrálna banka (ECB) vyzvala banky 
v eurozóne, aby zlepšili svoje prípravy na budú-
ce environmentálne riziká. Uviedla to po zve-
rejnení výsledkov svojho prvého "klimatického 
záťažového testu". TASR správu prevzala z AFP.
 Banky a ďalšie spoločnosti sú pod čoraz 
väčším tlakom svojich akcionárov a environ-
mentálnych skupín, aby rýchlo konali a znížili 
uhlíkovú stopu svojich aktivít.
 Test ECB zistil, že väčšina bánk v eurozó-
ne nemá rámec na modelovanie klimatického 
rizika a zvyčajne ho nezohľadňuje pri poskyto-
vaní úverov.
 "Banky v eurozóne musia urýchlene zin-
tenzívniť úsilie na meranie a riadenie klima-
tických rizík, odstrániť súčasné medzery v 
údajoch a prijať osvedčené postupy, ktoré už 
v tomto sektore existujú," povedal Andrea En-
ria, šéf dohľadu ECB.
 Záťažový test sa začal v januári a zúčastnilo 
sa ho 104 bánk. Analyzoval vplyv rôznych sce-
nárov tzv. zeleného prechodu a "extrémnych 

poveternostných udalostí". Výsledky ukázali, že 
približne 60 % bánk nemá potrebné hodnotiace 
rámce a mnohým chýbajú relevantné údaje na 
hodnotenie klimatických rizík v ich portfóliu.
 Presnejšie, 41 testovaných bánk výrazne 
podhodnotilo skutočné straty a hrozí im, že 
prídu o približne 70 miliárd eur pri scenári ná-
hleho neriadeného zvýšenia nákladov na emi-
sie uhlíka. Riadený prechod by viedol k nižším 
stratám.
 Celkovo "takmer dve tretiny príjmov bánk 
od nefinančných korporátnych klientov po-
chádzajú z priemyselných odvetví náročných 
na skleníkové plyny", konštatuje sa v správe.
Závery záťažového testu nemajú priamy vplyv 
na kapitálové požiadavky bánk. ECB však oča-
káva, že sa banky zo záťažového testu poučia 
a "prijmú rozhodné opatrenia", aby sa lepšie 
pripravili na budúce klimatické riziká, povedal 
Frank Elderson, podpredseda oddelenia do-
hľadu centrálnej banky.
 ECB predstavila plány na "dekarbonizáciu" 
portfólia dlhopisov a úpravu menovej politiky, 
ktorá bude priaznivejšia pre klímu. Vyhlásila, 
že jej kroky "sú zamerané na lepšie zohľadne-
nie finančného rizika súvisiaceho s klímou a 
podporu zeleného prechodu".
 ECB vykonáva tiež separátnu "tematickú 
revíziu", aby zhodnotila pokrok bánk pri za-
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čleňovaní klimatických a environmentálnych 
rizík do ich podnikania. Očakáva, že najneskôr 
do konca roku 2024 splnia jej očakávania.
 Francúzska centrálna banka bola prvou 
spomedzi centrálnych bánk, ktoré minulý rok 
vykonali záťažový test finančných ústavov 
a poisťovateľov, po nej nasledovala Bank of 
England (BoE).
 BoE zistila, že banky a poisťovne, ktoré ne-
dokážu pristupovať ku klimatickým rizikám 
ako k jednému z hlavných problémov, môžu 
čeliť 10 % až 15 % zásahu do ročného zisku  
a vyšším kapitálovým požiadavkám.

časných ekonomických podmienok vysko-
čil na 57,1 bodu z júnovej hodnoty 53,8 bodu.
Na druhej strane, čiastkový index spotre-
biteľských očakávaní mierne klesol. V júni 
dosiahol 47,5 bodu, v júli to bolo 47,3 bodu.

aj keď môžu USA a Katar spoločne dodávať 
do Európy približne 30 miliárd m3 plynu vo 
forme LNG, je to málo na pokrytie obrovskej 
medzery po skončení ruských dodávok.
 Kukies dodal, že hoci sa Nemecko sústre-
dilo na prechod na čisté nulové emisie a ne-
dávno zaviedlo legislatívu na urýchlenie roz-
voja projektov obnoviteľnej energie, plyn je 
pre tento posun nevyhnutný.
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Americký výrobca elektromobilov Tesla predal  
v júni rekordný počet áut vyrobených v Číne. 
Uviedla to v piatok Čínska automobilová  
asociácia (CPCA). Informovala o tom agentúra 
Reuters.
 Podľa údajov CPCA predala Tesla minulý 
mesiac 78.906 vozidiel vyrobených v závode  

Taliansko hľadá spôsoby, ako znížiť spotrebu 
energií po redukcii dodávok plynu z Ruska. Ob-
javili sa už návrhy, aby obyvatelia v zime pritiah-
li kúrenie a trávili menej času v sprche po tom, 
ako energetická skupina Eni v pondelok (11. 7.) 
oznámila, že jej Gazprom opäť zredukoval do-
dávky, tentoraz o tretinu v porovnaní s priemer-
nými objemami za uplynulých pár dní. TASR  
o tom informuje na základe správy Reuters.
 Začala sa plánovaná 10-dňová údržba ply-
novodu Nord Stream 1, ktorý prepravuje plyn z 
Ruska do Nemecka. Európa má však obavy, že 
sa jeho odstávka predĺži, čo ešte prehĺbi krízu 
dodávok na kontinente.
 Taliansko sa po februárovej invázii ruskej 

v Šanghaji, z čoho 968 smerovalo na export.  
To je najväčší počet od otvorenia závodu v roku 
2019. Na porovnanie, v máji predala automo-
bilka 32.165 áut vyrobených v Číne, z ktorých 
na vývoz smerovalo 22.340 vozidiel.
 Tesla v júni zaznamenala aj najvyššiu mesač-
nú produkciu v šanghajskom závode, dodali zá-
stupcovia CPCA. Konkrétne údaje však neuviedli.
 Celkový predaj osobných áut v Číne 
dosiahol v júni podľa CPCA 1,97 milióna.  
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého 
roka to predstavuje rast o 22 %, k čomu prispeli 
aj opatrenia vlády. Zástupcovia CPCA odha-
dujú, že aj tento mesiac by mal byť predaj áut 

armády na Ukrajinu snaží znížiť svoju závis-
losť od dodávok plynu z Ruska a vybudovať si 
včas zásoby na zimu.
Minister pre ekologickú transformáciu Ro-
berto Cingolani skonštatoval, že Taliansko 
potrebuje mať pred zimou zásobníky s plynom 
naplnené na 90 %.
 "Počas nasledujúcich dvoch rokov bude 
narastať počet nových dodávateľov, ktorí nám 
umožnia byť primerane nezávislí od ruských 
dodávok do druhej polovice roku 2024, ale zima 
2022 bude o niečo chúlostivejšia," povedal.
 Uviedol tiež, že Rím pracuje na verejnej in-
formačnej kampani, ktorej cieľom je presved-
čiť Talianov, aby spotrebovávali menej elektri-
ny a plynu, a chránili aj vodu počas súčasného 
letného sucha.
 "Ak by sme dokázali znížiť priemernú tep-
lotu o 1 stupeň Celzia alebo skrátiť čas vykuro-
vania o jednu hodinu, ušetrili by sme 1,5 alebo 
2 miliardy metrov kubických (m3) plynu roč-

Tesla predala  
v júni rekordný 
počet v Číne  
vyrobených áut

Taliansko hľadá 
spôsoby, ako znížiť 
spotrebu energií

v Číne približne o 20 % vyšší než pred rokom. 
Ešte výraznejšie by sa mal dopyt podľa asociá-
cie zvýšiť vo 4. kvartáli, čo by malo zabezpečiť 
vysoký rast predaja za celý rok.

ne," upozornil Cingolani
 ENEA, verejná agentúra zodpovedná za 
rozvoj environmentálne udržateľnej energie, 
predložila súbor návrhov, ktoré by mohli po-
môcť Taliansku ušetriť 2,7 miliardy m3 plynu. 
Opatrenia zahŕňajú aj skrátenie času v sprche.
Ruský plynárenský gigant Gazprom v ponde-
lok oznámil, že dodá Taliansku približne 21 
miliónov m3 plynu, namiesto asi 32 miliónov 
m3 v predchádzajúcich dňoch.
 Taliansko má v súčasnosti naplnené zá-
sobníky na približne 64 % kapacity, informoval 
Stefano Venier, šéf prevádzkovateľa plynáren-
skej siete Snam.
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Na strednom  
Poiplí zrealizovali 
projekt rozvoja 
ekostavebníctva
Zabezpečenie ekologickej a energeticky úspornej 
stavebnej výroby a tiež vytvorenie pracovných 
miest pre znevýhodnených alebo ťažko zamest-
nateľných uchádzačov o zamestnanie priniesol 
slovensko-maďarský projekt na juhu stredného 
Slovenska. Realizovaný bol v rámci Programu 
spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko 
a vyvrcholil v týchto dňoch odovzdaním novej 
prevádzkovej haly spoločnosti Green-Goes Kft.  
v meste Balážske Ďarmoty v Maďarsku.
 Ako TASR informovala riaditeľka Regionál-
nej rozvojovej agentúry pre rozvoj regiónu stred-
ného Poiplia Mária Lőrincz, vďaka projektu sa 
rozšírili nielen výrobné kapacity partnera v Ma-
ďarsku, ale aj slovenskej stavebnej spoločnosti 
J-Stav Veľký Krtíš.
 "Slovenská spoločnosť pred realizáciou 

projektu zabezpečovala likvidáciu stavebné-
ho odpadu, ktorý vzniká pri výkone stavebných  
a demolačných prác, prostredníctvom externého 
dodávateľa. Nebolo to však ekonomické a ani eko-
logické riešenie," priblížila Lőrincz.
 Na zabezpečenie výroby šetrnej k životnému 
prostrediu firma preto zakúpila v rámci projektu 
nový mobilný drvič na spracovanie stavebného 
odpadu, príves na jeho prepravu, pásové rýpadlo 
na nakladanie sutiny a zariadenie na demoláciu 
budov. Partnerská maďarská firma Green-Goes 
Kft. ako hlavný príjemca projektu vybudovala 
zase vo svojom areáli novú prevádzkovú halu,  
v ktorej sú umiestnené nové zariadenia zamera-
né na ekologické spracovanie zeleného stavebné-
ho odpadu. Okrem linky na briketovanie zelenej 
hmoty spoločnosť vybavila aj svoju opravárenskú 
dielňu ťažkých strojov moderným zariadením.
 Vďaka realizácii projektu partneri vytvorili 
osem nových pracovných miest aj pre znevýhod-
nených alebo pre ťažko zamestnateľných uchá-
dzačov o zamestnanie. Na projekt prispel Európ-
sky fond regionálneho rozvoja celkovou sumou 
viac ako 1,04 milióna eur.

 Ako Lőrincz ďalej uviedla, projekt zameraný 
na podporu zelených pracovných miest je jed-
ným z kľúčových projektov Územného akčného 
plánu zamestnanosti s názvom Nové pracovné 
miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v sta-
vebníctve. "Okrem rozšírenia výrobných kapacít 
stavebných firiem akčný plán zahŕňa aj výstavbu 
nového ipeľského mosta v lokalite obcí Vrbovka 
a Őrhalom a realizáciu projektu zameraného na 
prispôsobenie odborného vzdelávania v oblasti 
stavebníctva k potrebám trhu práce, ktorý za-
bezpečí Spojená škola v Modrom Kameni v spo-
lupráci s partnerom z mesta Balážske Ďarmoty," 
pripomenula. "Všetky tieto aktivity sa blížia ku 
koncu," dodala.
 Realizáciu a riadenie všetkých spomínaných 
projektov zastrešuje Regionálna rozvojová agen-
túra pre rozvoj regiónu stredného Poiplia v úzkej 
spolupráci s maďarským partnerom Határmenti 
Régió Fejlesztéséért Alapítvány (Nadácia pre 
rozvoj pohraničného územia).
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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

14 Reklamná strana júl 2022

http://cp.td-coop.eu
mailto:helpdesk%40td-coop.eu?subject=


„Tento svet je ako kniha  
a tí čo necestujú, prečítali 

len jednu stranu” 
sv. Augustín  

október 2019
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Program 
Vacation
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