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Vážení členovia Tradičného družstva. Leto 
nám vrcholí, a preto prinášame nové ponuky 
na exkluzívne pobyty v  rámci družstevného 
dovolenkového programu. 
 Okrem nich si v  tomto čísle prečítate aj 
rozhovor s  mimoriadne aktívnym členom, 
ktorý dokazuje, že pozitívny prístup a kreati-
vita sa v štruktúrach TD vyplácajú. 
 Spolupráca a pozitívne projekty prináša-
jú nielen profesionálne úspechy, ale aj pro-
spech ďalším členom družstva. Bez podob-
ných príkladov by ostala myšlienka družstva 
nenapĺňaná. 
 Jej hlavným motívom je i naďalej tvorba 
spoločných hodnôt. V morálnej i materiálnej 
forme. Družstvo poskytuje svojim členom 
možnosti získať budúci investičný pro-
spech a  predstavuje taktiež záchrannú 
sieť, ktorá v prípade kríz nenechá problémy 
žiadneho z členov nepovšimnutými. 
 Po dovolenkovom oddychu, ktorý si 
všetci v  ťažkých časoch roku 2022 zaslúžia  

Editorial

„Spolupráca a pozitívne 
projekty prinášajú nielen 
profesionálne úspechy, 
ale aj prospech ďalším  
členom družstva“

Ďalšia európska krajina prekonala  
zelený rekord. Belgicko vo fotovoltike
Solárna energia v Belgicku vďaka priaznivému slnečnému počasiu v júli 
tohto roku zaznamenala nové rekordy, keď vyrobila 935 Gwh, čiže 15 
percent z celkového počtu vyrobenej elektriny.

/ viac na strane 2

Dovolenka v Taliansku
Taliansko je krajinou mnohých tvárí. Na jednej strane je domovom 
pamätihodností, veď jeho história siaha až do čias antického Ríma. Na 
druhej strane sa o stovky rokov neskôr stalo vyhľadávaným miestom na 
strávenie pohodlnej letnej dovolenky pri mori. Dovolenkárov priťahujú 
nádherné moderné hotely, ale aj menšie apartmánové domy, ktoré si za-
chovávajú čaro pôvodného Talianska.

/ viac na strane 6

prichádza obdobie hroziacej energetickej 
krízy. A tu sa zase potvrdzuje správna orien-
tácia TD na obnoviteľné zdroje energie. 
 Ako dokazujú príklady, ktoré nájdete 
v  tomto vydaní Družstevných novín, stávka 

na zelenú sa všetkým vypláca. 
 Ďakujeme, že nám zachovávate vernosť, 
prajeme príjemné čítanie.

Redakcia DN 



 Solárna energia v Belgicku vďaka 
priaznivému slnečnému počasiu v júli toh-
to roku zaznamenala nové rekordy, keď 
vyrobila 935 Gwh, čiže 15 percent z cel-
kového počtu vyrobenej elektriny. Pred-
chádzajúce rekordy boli z mája (888 Gwh) 
a predtým z mája 2020 (683 Gwh). Už v 
júni výroba elektriny cez solárne panely 
vzrástla na 875 GWh.
 Belgický prevádzkovateľ elektrickej 
siete, spoločnosť Elia, oznámil, že rok 
2022 bude z hľadiska výroby elektriny cez 
solárne panely "vynikajúcim rokom", a to 
vďaka dobrému počasiu a aj medziročné-
mu zvýšeniu inštalovaného výkonu slneč-
ných kolektorov o 20 %. Po značne uprša-
nom roku 2021 je to pre Belgicko dobrá 
správa.
 Prvé dva letné mesiace solárne panely 
prekonali výkon veterných turbín, ktoré 
sa pre nedostatok vetra menej točia. Me-
teorológovia pripomenuli, že kým v júli 
priemerný stav priameho slnečného svitu 
dosahuje 199 hodín a 16 minút, v júli 2022 
svietilo slnko oveľa štedrejšie - 276 hodín 
a 34 minút.

Ďalšia európska krajina prekonala 
zelený rekord. Belgicko vo fotovoltike

 K štedrejšiemu klimatickému úkazu sa 
však pridáva aj neustály nárast počtu foto-
voltických panelov v Belgicku. Podľa spo-
ločnosti Elia je inštalovaný výkon solárnych 
panelov o 20 % vyšší, ako bol v roku 2021.
 "V júli tak podiel elektriny vyrobe-
nej solárnou energiou u nás dosiahol 
15 percent z celkového mixu elektriny.  
Je to nový rekord. Je to neslýchané," opísal 
situáciu Filip Carton, riaditeľ riadiace-
ho centra elektrickej siete v spoločnosti 
Elia. Podľa jeho slov sa do budúcnosti ur-
čite oplatí investovať viac do solárnych 
panelov, treba však mať na mysli sku-
točnosť, že v zime je menej slnka a vtedy 
by výrobu elektriny mali potiahnuť viac  
veterné elektrárne.
 Z pohľadu podielu zdrojov obnoviteľnej 
energie na výrobe elektriny je tiež zaují-
mavé, že veterná energia zaistila v júli cel-
kom 7 % elektriny, a to štyrmi percentami 
cez veterné parky na mori a troma percen-
tami veternými turbínami na pevnine. 
Podľa údajov Elia až 53 % elektriny spotre-
bovanej v júli však pochádzalo z jadrových 
reaktorov.

 Obnoviteľné zdroje energie v prvej po-
lovici tohto roku umožnili poskytnúť 25 % 
energie potrebnej pre spotrebiteľov v Bel-
gicku. To je podľa tvrdení spoločnosti Elia 
nový trend, lebo v roku 2021 obnoviteľné 
energie tvorili 18 % celkového energetic-
kého mixu krajiny. Veterné turbíny pred-
stavujú približne 20 % výrobnej kapacity 
elektriny v Belgicku a tento podiel sa má  
v roku 2030 zvýšiť na 30 %.
 Belgicko zároveň pozorne sleduje deba-
ty vedcov o tom, že v dôsledku klimatickej 
zmeny veterný vplyv nad Belgickom a nad 
severnou Európou slabne. Investori aj na-
priek tomu stavili na technologický pokrok  
a budujú oveľa väčšie veterné turbíny ako  
doteraz, ktoré sú zároveň aj produktívnejšie.
 Generálny riaditeľ Belgickej federácie 
pre obnoviteľnú energiu (Edora) Fawaz Al 
Bitar pre RTBF uviedol, že ak výrobcovia 
prejdú zo 150-metrovej veternej turbíny na 
180-metrovú, podarí sa im zvýšiť produk-
ciu elektriny o 30 percent. "A ak prekročí-
me rozsah 200 metrov, zvýšime produkciu 
až o 50 percent," odkázal Al Bitar.

Redakcia DN
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Získajte aj vy v auguste sadu  
marketingových materiálov

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

Milí členovia, aj v auguste si pre vás družstvo 
pripravilo aktivitu, ktorou môžete podporiť 
rýchlejšie dokončenie rekonštrukcie Hotela 
Raj. Ak sa zapojíte, môžete získať peknú sadu 
marketingových materiálov s logom Tra-
dičného družstva. V sade nájdete nákupnú 
tašku pre družstevníčky a pre družstevníkov 
ochranné puzdro pre kreditné karty, plus pre-
zentáciu s profilom spoločnosti. Všetky tieto 
materiály nám pomáhajú šíriť povedomie  
o našom družstve a upevňovať našu značku. 
Preto sme radi, že budeme môcť v septembri 
odmeniť týmito materiálmi až 10 najaktívnej-
ších členov družstva. Viac informácií ako sa 
zapojiť nájdete vo svojej e-mailovej schrán-
ke, alebo v našej skupine na FB. Najkrajšie na 
týchto aktivitách je to, že aj keď niekto nevy-
hrá reklamné predmety, vyhráva aj tak, pre-
tože si zvýši svoj podiel v družstve a zároveň 
pomôže urýchliť rekonštrukciu Hotela Raj, 
v ktorom bude môcť oveľa skôr oddychovať  
a dovolenkovať.

Redakcia DN
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PZP

https://www.td-coop.eu/financie
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Rozhovor s Petrom Žarnovským, 
pracovníkom helpdesku družstva

Kedy ste sa stali členom družstva 
a čo Vás k tomu priviedlo?
Členom som sa stal krátko potom, ako som 
začal spolupracovať s družstvom a pánom 
Cigánekom. V podstate hneď po podpise 
zmluvy som vyplnil prihlášku. 

Kedy a prečo ste sa začali zapájať aj 
do aktivít v samotnom managemente
aktivít družstva?
Vyšlo to akosi prirodzene. Bol som v situácii, 
kedy som chcel zmeniť prácu a dozvedel som 
sa o možnosti, žeby som mohol spolupraco-
vať s družstvom. Tak som družstvu ponúkol 
svoje služby. Dohodli sme sa s vedením, a tak 
sa začala naša spolupráca.

Poznajú Vás aj slovenskí, českí ale 
aj poľskí družstevníci, keď sa obracajú 
na helpdesk. Ako ste nabehli na prácu 
na týchto troch trhoch?
Od začiatku spolupráce bolo jasné, že budem 
v rámci helpdesku obsluhovať tieto tri kra-
jiny. Bolo a je to pre mňa úplne prirodzené. 
Slovenčina je môj rodný jazyk. Češtinu ro-

zumiem, nakoľko čeština pre Slovákov stále 
nieje celkom cudzí jazyk a rovnako to platí aj 
naopak. Čo sa týka poľštiny, tú plynule ovlá-
dam slovom aj písmom. Vyplýva to nielen  
z mojej bývalej práce, kde som často komu-
nikoval v tomto jazyku, ale predovšetkým  
z toho, že moja manželka je Poľka a momen-
tálne bývame v Poľsku. 

Kedy ste prevzali aj poľskú komunikáciu?
Komunikáciu v poľštine som prevzal od  
začiatku. Vzhľadom na to, že ovládam tento 
jazyk na, myslím si, že obstojnej úrovni, bol 
to jeden z predpokladov mojej spolupráce  
s družstvom. 
 
Dajú sa tieto krajiny v jednej osobe 
zvládať?
Áno, dá sa to zvládnuť. Niekedy je to trochu 
náročné, ale nie je to nič nezvládnuteľné. 

S čím sa na vás členovia najčastejšie 
obracajú a sú v niečom rozdielne otázky
Slovákov, Čechov a Poliakov? 
Obsahovo v otázkach nie je veľký rozdiel. 
Najčastejšie sú to otázky spojené so zablo-
kovaním konta, alebo s dohľadaním platby. 
Hlavne tento okruh otázok je zvlášť citlivý, 
pretože sa bezprostredne týka finančných 
prostriedkov jednotlivých členov. Zároveň si 
to vyžaduje aj istú dávku trpezlivosti, pretože 
musíme požiadať banku, aby znovu preverila 
platbu a to niekedy môže chvíľu trvať, zvlášť 
ak sa objaví nejaká technická chyba. Vždy sa 

však snažím členov o všetkom informovať čo 
najskôr. Okrem toho sa členovia pýtajú na 
refundáciu, započítanie obratových bodov,  
či informácie týkajúce sa PV. 

Najnovšie pracujete aj na tlmočení
TeDe expressu. Nechcete sa zapájať 
aj do samotnej tvorby?
Tlmočenie TeDe expressu je pre mňa nová, 
ale veľmi pozitívna skúsenosť. Spolupráca  
s Bogdanom Witom a jeho tímom je skvelá.  
Priznám sa, že nemám veľmi skúsenosti  
s tvorbou videí, ale ak by v budúcnosti bola 
taká možnosť, veľmi rád by som sa aj viac za-
pojil do procesu produkcie. Uvidíme, čo čas 
prinesie, ale v každom prípade, bola by to pre 
mňa ďalšia zaujímavá skúsenosť.

 Aké ďalšie plány v družstve máte 
vy osobne a čo by ste do budúcna priali 
Tradičnému družstvu ako celku?
Určite mám v pláne pokračovať v spolupráci  
s družstvom a rozvíjať ju, možno aj na 
iných úrovniach, ktoré by boli obohatením 
nielen pre mňa, ale aj pre ďalších členov.  
Tradičnému družstvu prajem do budúcna,  
aby si zachovalo svoju dobrú motiváciu,  
nestratilo z obzoru svoje ciele a hlavne, aby  
v ňom boli iba dobrí a pracovití ľudia. Lebo 
len s dobrými ľuďmi sa dá prežiť aj ťažké časy 
a vybudovať niečo pekné. 

Redakcia DN 

„Určite mám v pláne  
pokračovať v spolupráci  
s družstvom a rozvíjať 
ju, možno aj na iných 
úrovniach, ktoré by boli 
obohatením nielen pre 
mňa, ale aj pre ďalších 
členov.“ Peter Žarnovský, 
pracovník helpdesku 
družstva v rozhovore  
pre Družstevné noviny.

august 2022
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Pochopením histórie môžeme  
vybudovať silnejšiu budúcnosť

V auguste si všetci družstevníci pripomína-
me už 127 výročie od založenia Medzinárod-
nej družstevnej aliancie (ICA - Internatio-
nal Cooperative Alliance), ktorá združuje, 
zastupuje a slúži družstvám na celom svete.   
ICA je “majákom”, ktorý im svieti na ich ceste, 
preto si spoločne pripomeňme jej ciele. 
  Bola založená v roku 1895 a je jednou z naj-
starších mimovládnych organizácii a tiež jednou  
z najväčších čo do počtu zastúpených ľudí:  

1 miliarda členov družstva na planéte. Členmi 
ICA je celkovo 318 organizácií zo 112 krajín.  
Patria k nim medzinárodné a národné družstev-
né organizácie zo všetkých sektorov hospodár-
stva, menovite z poľnohospodárstva, bankov-
níctva, spotrebiteľstva, rybného hospodárstva, 
zdravotníctva, bývania, poisťovníctva, priemyslu  
a služieb.
 ICA každý rok povzbudzuje družstvá z ce-
lého sveta, aby aktívne ukazovali, že obchodný 

model, ktorý je zameraný na človeka a inšpiro-
vaný družstevnými hodnotami buduje lepší svet. 
Odhaduje sa, že na svete je približne 3 milióny 
družstiev. Práve ICA je ich vrcholovým orgá-
nom, ktorý ich zastupuje a poskytuje prostredie 
a koordinovanú činnosť pre šírenie ich hlasu  
a odborných znalostí. Je tiež strážcom Vyhlá-
senia o družstevnej identite a kontroluje do-
držiavanie deklarovaných hodnôt, akými sú 
svojpomoc, zodpovednosť, demokracia, rovnosť  
a solidarita.
 Na Slovensku je predĺženou rukou ICA Druž-
stevná únia Slovenskej republiky. Tá ma spoloč-
ne so svojimi členskými zväzmi zohrávať dôle-
žitú úlohu pri tvorbe vhodných podmienok pre 
činnosť všetkých družstiev na Slovensku. Je zá-
roveň najvyšším koordinačným orgánom, ktorý 
má reprezentovať záujmy a rozvoj družstevného 
hnutia na Slovensku. 
 Výročie je skvelou príležitosťou pripomenúť 
si históriu, preto ak máte záujem o hlbšie pozna-
nie, pozrite si prezentáciu histórie ICA od roku 
1844 na tomto odkaze:      Prezentácia histórie

Redakcia DN
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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

až doDovolenka
za polovicu 

https://www.ica.coop/sites/default/files/2022-06/Coop%20History%20Exhibition.pdf
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Dovolenka v Taliansku

Taliansko je krajinou mnohých tvárí.  
Na jednej strane je domovom pamätihod-
ností, veď jeho história siaha až do čias an-
tického Ríma. Na druhej strane sa o stovky 
rokov neskôr stalo vyhľadávaným miestom 
na strávenie pohodlnej letnej dovolenky pri 
mori. Dovolenkárov priťahujú nádherné 
moderné hotely, ale aj menšie apartmánové 
domy, ktoré si zachovávajú čaro pôvodného 
Talianska. 

V tomto vydaní DN si napíšeme niečo o naj-
obľúbenejších destináciách Talianska, kto-
rými sú Toskánsko a Kalábria. Aj v týchto 
destináciách si naši členovia vedia vybrať 
svoje týždne cez dovolenkový program PV. 
 Toskánsko je ideálne pre turistov 
každého veku. V tomto talianskom regió-
ne si môžete užiť všetko, čo vám napad-
ne. Môžete si v pokoji prezerať historic-
ké pamiatky, umelecké diela, prejsť sa po 
olivových hájoch či vinohradníckych sa-
doch, skúsiť si cyklistiku či horskú túru. 

Na historických námestiach, ktorých 
príbehy siahajú do dávnych dôb si mô-
žete vychutnávať pravé talianske delika-
tesy s pohárom vína z miestnych oblastí  
Chianti či Val d'Orcia. Toskánsko sa nachá-
dza približne v strede Talianska. Vo väč-
ších mestách nájdete mix toho najlepšieho 
z celého regiónu, avšak to pravé Toskánsko 
spoznáte na miestnom vidieku. Na každé 
mesto si vyhraďte aspoň jeden deň, počas 
ktorého spoznáte všetky pamiatky, umenie, 
kultúru a miestne špeciality. Toskánsko 
však nie je len o histórii, umení a dobrom 
jedle. Pobrežie Toskánska obmýva čisté 
more, ktoré je ideálne na plávanie a užíva-

nie si rôznych vodných športov.
 Počas návštevy Toskánska určite ne-
smiete vynechať hrad Casentino, hradby 
Lucca, vežu v San Gimignano, Rímsky am-
fiteáter, amfiteáter vo Fiesole a ani oblasť 
Chianti, z ktorej pochádzajú skvelé vína. 
Najčastejšie sa odporúča začať vo Floren-
cii, pokračovať Sienou a výlet zakončiť Pi-
sou, no netreba zabudnúť ani na pláže na 
pobreží Toskánska či ostrove Elba, ktoré 
takisto patrí pod Toskánsko a je súčasťou 
tzv. Toskánskeho súostrovia, ktoré sa skla-
dá zo siedmich ostrovov, pričom Elba je tým 
najväčším. Aj keď je tento ostrov známy po 
celom svete tým, že tu žil Napoleon v roku 

Okrem svojho kultúrneho, 
historického, umeleckého 
dedičstva, má množstvo 
chránených prírodných 
biotopov a „zelených“ zón.
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1814 počas svojho vyhnanstva, história 
ostrova siaha oveľa ďalej. Elba má síce boha-
tú históriu, ale je tiež preslávená krásnymi 
plážami a krištáľovo priezračným morom. 
Práve more okolo tohto ostrova je domovom 
jedného z najväčších morských parkov sve-
ta. Z Toskánska si možno odnesiete aj jeden 
veľmi dobrý zvyk - miestni obyvatelia sú zá-
stancami pomalého jedenia a vychutnávajú 
si každý jeden hlt. Jedlo je pre nich darom  
a patrične si ho vážia.
 Kalábria je považovaná za jeden z naj-
krajších kútov Talianska. Citrusové háje, 
množstvo viníc a nádherná architektúra 
talianskeho juhu osobitne dotvárajú krásu 
krajiny. Domáci ju zvyknú prezývať aj citró-
novým rajom. Je to región na úplnom konci 
talianskej čižmy a je to prevažne hornatý kraj 

omývaný z troch strán mimoriadne čistým 
morom. Môže sa pochváliť tými najkrajšími 
plážami v Taliansku. Má vyše 700 km po-
brežia a jej pláže sú prevažne biele pieskové, 
občas vystriedané s kamienkovým vstupom 
do mora. Napriek tomu, že Kalábria priťa-
huje turistov najmä na more, turisti majú  
o dovolenku na tomto mieste postarané ce-
loročne. Nájdete tu 3 národné parky, vysoké 
hory, jazerá, vodopády, tiesňavy alebo nespo-
četné kopce zarastené s olivovými stroma-
mi. Okrem svojho kultúrneho, historického, 
umeleckého dedičstva, má množstvo chráne-
ných prírodných biotopov a „zelených“ zón. 
Pri návšteve tejto oblasti určite odporúčame 
navštíviť tieto miesta. Jedno z nich je mesto 
Tropea, hlavné mesto dovolenkárov označo-
vané ako “Perla Kalábrie” a druhé je Scilla, 

označované tiež ako “Benátky západu”. 
 Keďže sa Kalábria nachádza na juhu Ta-
lianska, väčšia časť roka je presiahnutá prí-
jemným počasím. Ak ste teda nestihli do-
volenku počas prázdnin, šancu máte ešte aj  
v neskorej jeseni. Dokonca veľmi príjemne 
si tam môžete oddýchnuť aj počas zimných 
mesiacov, keď teploty nie sú tak nízke, a stá-
le môžete načerpať energiu zo slnka.

Pozrite si naše dostupné pobyty 
v Taliansku. Pre ďalšie výhodné 
Last Minute pobyty sledujte náš 
dovolenkový web    lastminute4you.eu

Barbora Zagorová,  
projektová manažérka pre PV 

http://lastminute4you.eu
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Nový web lastminute4you  
— výhodné dovolenky po celom svete

Začiatkom augusta sme spustili náš nový 
web na predaj Last Minute pobytov. Je to e-
-shop s pobytmi z celého sveta, a ak sa Vám 
nejaký zapáči, stačí ho dať do košíka a zapla-
tiť. E-shop je určený členom družstva, ich 
rodinným príslušníkom a ľuďom z ich blíz-
keho okruhu. Na webe si budete môcť vyhľa-
dať svoju dovolenku cez fulltextový vyhľadá-
vač, alebo podľa preferovaného kontinentu. 
Následne si vyberáte ponuky podľa krajiny, 
dostupných termínov, typu izby a ceny. 
 Týmito ponukami prinášame našim 
členom aj v týchto turbulentných časoch 
riešenie na lacnejší oddych, pretože pri 
týchto pobytoch jednoznačne ušetria. Pri 
súčasných stúpajúcich cenách za dovolen-

ky, mnohí iste ocenia výhodné ceny ubyto-
vania v apartmánoch po celom svete. Sna-
žíme sa vyberať pobyty so zľavou, ktorá je 
v niektorých prípadoch vo výške až 50 % 
oproti bežným trhovým cenám renomova-
ných zahraničných rezervačných portálov. 
 Členovia družstva majú s týmto typom 
dovoleniek už viacročné skúsenosti a mno-
hí už so svojimi rodinami precestovali kus 
sveta vďaka družstevnému dovolenkovému 
programu PV. Aj na tomto webe budeme 
uverejňovať ich cestovateľské príbehy v blo-
goch. lastminute4you.eu/blog. Z priesku-
mu, ktorý realizoval pracovný portál karie-
ra.sk  vyplýva, že takmer 37 % Slovákov sa 
v roku 2022 nechystá na žiadnu dovolenku. 

Dôvody môžu byť rôzne, ale cena tu určite 
zohráva veľkú úlohu. Preto sme veľmi radi, 
že naši členovia môžu čerpať aj z týchto vý-
hodných pobytov. 
 Veríme, že ponúkané pobyty budú vy-
užívať hlavne naši členovia a ich rodinní 
príslušníci a bude to skvelá referencia aj pre 
ich priateľov a známych. Ak sa im lacnejšie 
dovolenkovanie zapáči, veľmi radi ich pri-
vítame v našom družstve. Vďaka vzájomnej 
spolupráci vieme už dnes našim členom pri-
niesť do nejednej rodiny doživotné dovolen-
kovanie bez nákladu na ubytovanie. 

 

Redakcia DN

„V skutočnosti je zmena  
takmer nemožná bez  
spolupráce a konsenzu  
v rámci celého odvetvia.“
Simon Mainwaring

Citát 

august 2022

https://lastminute4you.eu/blog
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Pre ďalšie výhodné pobyty kontaktujte kanceláriu Tradičného družstva

Pozrite si naše  
dostupné pobyty  
v Taliansku

Residence Villa Lidia
Emilia-Romagna  
Taliansko 
 
———
 
 
10. 9. – 17. 9 | 17. 9. – 24.9 | 24. 9. – 1. 10.
Apartmán s 2 spálňami – 6 osôb

Carpediem Assisi  
Living club, Umbria  
Taliansko 
———
17. 9. – 24. 9. | 24. 9. – 1. 10. | 1. 10. – 8. 10. |  
8. 10. – 15. 10. | 15. 10. – 22. 10.  
Apartmán s 1 spálňou – 4/3 osoby

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

Cala Mancina 
Taliansko  

———
 
7. 10. – 14. 10. | 8. 10. – 15. 10. 
Apartmán s 1 spálňou – 4 osoby

Residenza  
Mediterranea CLUB 
Taliansko 
 
———
 
 
3. 9. – 10. 9
Apartmán s 1 spálňou – 4 osoby

Pianeta 
Maratea 
Taliansko   
 
———
 
 
3. 9. – 10. 9
Apartmán s 1 spálňou – 5 osôb

Residenza Vallefiorita, 
Molise
Taliansko
———
 
10. 9. – 17. 9. | 17. 9. – 24. 9. 
1 spálňa – 4 osoby / 2 spálne – 6 osôb

august 2022

pv@td-coop.eu
informácie na 

mailto:pv%40td-coop.eu?subject=Pobyty%20v%20Taliansku


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

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

august 2022
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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:

august 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*

august 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


Nemecké zásobníky plynu sú naplnené na 
viac ako 75 % aj napriek výrazne zníženým 
dodávkam z Ruska. Vyplýva to z aktualizova-
ných predbežných údajov zväzu európskych 
prevádzkovateľov zásobníkov (Initiative 
Energien Speichern, INES). TASR správu 
prevzala z DPA.
 Podľa týchto údajov boli 12. 8. ráno ne-
mecké zásobníky naplnené na 75,43 % svojej 
kapacity. To znamená, že úroveň naplnenia na 
75 % sa podarilo dosiahnuť približne dva týžd-
ne pred plánovaným termínom.
 Na základe nových predpisov do 1. októ- 
bra musia byť zásobníky naplnené na mini-
málne 85 % a do 1. novembra na najmenej  
95 % kapacity.
 Zásobníky pomáhajú vyrovnávať výkyvy  
v spotrebe plynu a tvoria tak akýsi nárazník  
pre trh s plynom. Nemecká vláda sa snaží 
zabezpečiť, aby boli zásobníky plynu takmer 
plné pred príchodom chladného počasia.  

Cieľom je pomôcť krajine lepšie sa pripra-
viť na možnú úplnú stratu ruských dodávok  
počas zimy.
 Na ilustráciu, pri naplnení zásobníkov na 
95 % by uložené množstvo plynu bolo zhruba 

Zásobníky plynu  
v Nemecku sú  
už naplnené  
na vyše 75 %

EÚ znepokojil 
návrh USA na 
podporu len  
elektromobilov 
s batériou z USA
Európska únia (EÚ) je "hlboko znepokojená" 
rozhodnutím USA poskytnúť motoristom da-
ňový kredit na nákup elektrických vozidiel, 
ktoré majú batériu vyrobenú v USA. Označi-
la to za diskrimináciu európskych výrobcov  
automobilov. TASR o tom informuje na  
základe správy AFP.
 "Myslíme si, že je to diskriminačné, že je to 
diskriminácia zahraničných výrobcov vo vzťa-
hu k americkým výrobcom. A, samozrejme, by 
to znamenalo, že je to nezlučiteľné s pravidlami 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO)," pove-
dala novinárom vo štvrtok hovorkyňa Európ-
skej komisie Miriam García Ferrerová.
 Americký Senát v nedeľu (7. 8.) schválil  
návrh zákona o čistej energii a klíme. Ten zahŕ-
ňa aj daňový kredit vo výške 7500 USD (7315,64 
eura) pre každého Američana pri kúpe elektric-
kého vozidla od výrobcu v Severnej Amerike, 
ktorý používa elektrické batérie vyrobené v USA.
 Brusel tvrdí, že by to výrazne znevýhodni-
lo neamerické spoločnosti, ktoré montujú do 
áut batérie odinakiaľ. Európa sa snaží výrazne 

zvýšiť svoju vlastnú výrobu elektrických baté-
rií, keďže sa presúva do klimaticky neutrálnej  
budúcnosti.
 "Európska únia je hlboko znepokojená 
týmto novým potenciálnym transatlantickým  
obchodným zákonom, o ktorom USA v súčas-
nosti rokujú," povedala García Ferrerová.
 Hoci sú daňové úľavy dôležitým stimulom 
na podporu dopytu po elektrických autách, EÚ 
musí tiež zabezpečiť, aby boli zavedené opat-
renia spravodlivé, vyhlásila. "Takže naďalej 
naliehame na Spojené štáty, aby odstránili tieto 
diskriminačné prvky z návrhu zákona a zabez-
pečili, že bude plne v súlade s WTO."
 Návrh zákona, za ktorým stojí prezident Joe 
Biden, smeruje do Snemovne reprezentantov. 
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Prichádza v čase, keď USA hľadajú spôsoby, ako 
znížiť závislosť od dodávok z Číny, ktorá je naj-
väčším svetovým výrobcom lítium-iónových 
elektrických batérií pre vozidlá, najmä pros-
tredníctvom spoločnosti Contemporary Ampe-
rex Technology Co. Limited (CATL).
 Šéf Americkej aliancie pre automobilové 
inovácie John Bozzella uviedol, že 70 % súčas-
ných modelov elektrických vozidiel predáva-
ných v USA nebude mať nárok na daňový úver 
z dôvodu použitia zahraničných komponentov. 
Vyzval pritom Washington, aby rozšíril požia-
davku týkajúcu sa batérií tak, aby "zahŕňala štá-
ty, ktoré majú s USA kolektívnu obranu, ako sú 
členovia NATO, Japonsko a ďalšie".

rovnaké ako množstvo použitého plynu na ce-
loštátnej úrovni v januári a februári 2022.
Súčasné vysoké úrovne skladovania umožňu-
je nízka letná spotreba a veľký dovoz zo seve-
rozápadnej Európy, dodal INES.

august 2022



V júli zbankrotovalo 718 občanov Slovenska, čo je 
najmenší počet bankrotov za posledných 14 me-
siacov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulé-
ho roka s 859 osobnými bankrotmi je to pokles o 
16,41 %. V porovnaní s júnom, keď zbankrotovalo 
862 dlžníkov, ich v júli bolo o 16,71 % menej. Vyplý-
va to z analýzy správcu úverových registrov, spo-
ločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).
"V júli zbankrotovalo aj 78 dlžníkov bez vlastné-

Západoslovenská energetika (ZSE) by mala 
prevziať kontrolu nad spoločnosťou Východo-
slovenská energetika Holding (VSEH), pričom 
transakcia si vyžiada aj prevod 51-percentného 
podielu VSEH v majetku štátu na ZSE. Sloven-
sko zároveň dostane nové akcie ZSE tak, aby 
jeho majetkový podiel v ZSE zostal zachovaný. 
Vyplýva to zo zámeru prevodu majetkovej účasti 
štátu v spoločnosti VSEH, ktorý Ministerstvo 
hospodárstva (MH) SR predložilo do medzire-
zortného pripomienkového konania.
 Podobne prevedie svoj 49-percentný podiel 

ho domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, 
miestnych, mestských úradoch alebo na virtu-
álnych adresách," upozornila hlavná analytička 
CRIF SK Jana Marková. Dodala, že zbankrotovalo 
aj 14 manželských párov a spoločnosť zaznamena-
la aj päť príbuzenských väzieb, medzi ktorými bola 
aj matka a dvaja synovia.
 Z celkového počtu osobných bankrotov bolo 
v minulom mesiaci vyhlásených 713 konkurzov 
a päť dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou 
splátkového kalendára. Spolu 49 bankrotov bolo 
vyhlásených na majetok fyzických osôb – podni-
kateľov a 669 na majetok nepodnikateľov.
 V júli súdy zároveň zrušili 735 konkurzov, kto-

v spoločnosti VSEH na ZSE aj E.ON First Futu-
re Energy Holding B.V. a získa za to akcie ZSE. 
Štát bude aj naďalej kontrolovať 51-percentý 
podiel na majetku oboch spoločností, len v prí-
pade VSEH to bude prostredníctvom ZSE. Zvyš-
ný, 49-percentný podiel majetku drží skupina 
E.ON. Podiely štátu a spoločností zo skupiny 
E.ON v spoločnostiach ZSE a VSEH sa po pre-
vode podielu štátu a podielu spoločnosti E.ON 
First Future Energy Holding B.V. nezmenia.
 „Hlavným zámerom prevodu majetkovej 
účasti štátu v spoločnosti VSEH je konsolidácia 
činností týchto spoločností s cieľom zvýšenia 
úspor z rozsahu, zoštíhlenia prevádzkových čin-
ností oboch podnikov a integrácie podporných a 
prevádzkových činností,“ uviedlo MH v predkla-
dacej správe k zverejnenému zámeru.
 Pozíciu štátu v porovnaní s jeho aktuálnou 
pozíciou vo VSEH a v ZSE by sa podľa rezortu 
hospodárstva mala v určitých aspektoch dokon-
ca posilniť. Ministerstvo očakáva lepší prístup 

Počet osobných 
bankrotov  
sa znižuje

ZSE prevezme 
kontrolu nad  
Východosloven-
skou energetikou  
Holding

ré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach.  
Z nich bolo 651 zrušených pre nedostatok  
majetku dlžníka a 84 konkurzov bolo zrušených  
po splnení konečného rozvrhu výťažku.

k informáciám, štát bude mať právo nominovať 
svojich zástupcov aj do orgánov dcérskych spo-
ločností ZSE, v ktorých aktuálne nemá zastúpe-
nie. Vo vzťahu k VSEH a jej dcérskym spoločnos-
tiam má byť riadenie v medziach strategického a 
obchodného plánu, ktorý musí byť schválený aj 
štátom. Nové majú byť aj pravidlá dividendovej 
politiky.
 Prevod podielov zároveň nebude mať žiad-
ny vplyv na činnosť spoločnosti VSEH v oblasti 
energetiky, ktoré bude spoločnosť VSEH pros-
tredníctvom svojich dcérskych spoločností na-
ďalej vykonávať bez zmeny.
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Slovenskí podni-
katelia sa môžu 
rozširovať vďaka 
novej podpore
Slovenská republika pristúpila k Európskemu 
partnerstvu pre inovatívne malé a stredné pod-
niky (MSP) podpísaním Dohody o grante a Do-
hody o konzorciu. Predstavuje to nielen pomoc,  
aby MSP rástli a expandovali na nové trhy, ale  
aj možnosť nadviazať spoluprácu celosvetovo.  
Informovalo o tom v stredu Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ).
 Do projektov sa podľa ministerstva môžu za-
pojiť všetky firmy, ktoré sa zaoberajú výskumom 
a vývojom. Financie môžu použiť na činnosti 
priamo súvisiace s projektom. Ide napríklad  
o výskum a vývoj, školenia, kurzy či organizačné  
a administratívne zabezpečenie.
 Európske partnerstvo pre inovatívne MSP 
(INNOVSMES) funguje na základe spolupráce 
dvoch alebo viacerých medzinárodných partne-

rov, pričom aspoň jeden z nich je malý či stredný 
podnik pôsobiaci v oblasti výskumu a inovácií. 
Ten je aj lídrom výskumného konzorcia, vysvetlil 
rezort školstva. Cieľom je vývoj produktov, proce-
sov a služieb.
 „Európskym partnerstvom pre inovatívne 
MSP sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský 
podnikateľský sektor, ktorý sa bude môcť začať 
naplno presadzovať na medzinárodnom trhu. 
Expanzia slovenských firiem do sveta je dôležitá 
nielen pre ekonomiku, ale aj z pohľadu udržania 
šikovných ľudí na Slovensku,“ zhodnotil štátny 
tajomník MŠVVaŠ Ľudovít Paulis. Medzi výho-
dy INNOVSMES patrí okrem podpory vedy aj  
príležitosť pre malé a stredné podniky stať sa  
súčasťou globálnych hodnotových reťazcov.
 Slovenská republika je už od roku 2008 súčas-
ťou európskych programov EUROSTARS zame-
raných na podporu MSP vykonávajúcich výskum  
a vývoj. Ťažiskovou grantovou schémou nového 
partnerstva bude program EUROSTARS3, kto-
rý vychádza z predchádzajúceho EUROSTARS2.  
Podľa ministerstva bude garantom posilnenia pomo-
ci MSP pri zavedení inovácií do podnikovej praxe.

 Najdôležitejším prínosom v porovnaní s pred- 
chádzajúcim programom je najmä podporná 
schéma Innowwide, ktorá má umožňovať zís-
kať dodatočné financie na technické, obchodné, 
právne a sociálno-ekonomické aspekty, ako na-
príklad uvedenie produktu na medzinárodný trh.
„Program EUROSTARS3 bude najväčším 
programom financovania v európskom inovač-
nom prostredí pre medzinárodnú, výskumnú  
a inovačnú spoluprácu malých a stredných  
podnikov, realizovaným v partnerstve 36 krajín,“ 
priblížil riaditeľ odboru implementácie štátnej 
politiky, európskych a medzinárodných iniciatív 
výskumu a vývoja MŠVVaŠ Martin Šponiar.
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Bezpečná  
správa aktív

*Nová stránka  
  na prihlásenie

cp.td-coop.eu Nájdete ich v PRIJAŤ PENIAZE

Kliknite na „Zabudli ste heslo?“ Vytvoríte ju v Profil/Vlastné karty 

helpdesk@td-coop.eu

*Nové  
  zberné účty

Vytvorte si šablónu
„Vlastná karta“

Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk

Ako si vygenerovať
Heslo?

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

Nástroj na 
evidenciu 
splátok PV

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

Evidencia a správa 
členských vkladov
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„Tento svet je ako kniha  
a tí čo necestujú, prečítali 

len jednu stranu” 
sv. Augustín  

október 2019
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