
Ani sa nenazdáme a zakrátko budme bilancovať rok 2021. Ako 
sme si mohli všetci prečítať v novembrovom Otvorenom liste 
pre členov družstva od nášho predsedu p.Martina Cigáneka, vy-
budovať silné a stabilné družstvo si vyžaduje veľa poctivej práce. 
 O svojej budúcnosti rozhodujeme teraz a všetci členovia 
máme vplyv na to ako bude vyzerať. Máme na to recept, je ním 
naše know-how, ktorého cieľom je unikať neefektívnej práci  
a upriamovať energiu na priority v budovaní družstva.  
Know–how je ako naša mapa s navigáciou na ceste k cieľu. Preto 
sa všetci členovia družstva sústreďujeme v týchto dňoch na pre-
daj dovolenkového programu PV. Na jeho podporu sme si pripra-
vili predajné video a aj touto cestou chceme poďakovať nášmu 
členovi Karlovi Blahutovi za jeho nahratie. Ďalej  máme pripra-
venú peknú prezentáciu, ale aj 300 eurový Voucher so zľavou 
500 eur. Pre našich členov, podnikateľov máme v ponuke mož-
nosti veľmi zaujímavej reklamy v DN, ale aj v TeDe expresse. Pre 
sprostredkovateľov, Tipérov sme nachystali zaujímavé odmeny. 
Staré príslovie platí aj pre nás, “Čo zaseješ, to zožneš”. Veríme, 
že do konca roku každý člen družstva zaseje dosť na to, aby sme 
spoločne budúci rok efektívne pomohli  
v rozvoji družstva.
 Na inšpiráciu Vám prinášame príbeh 
ďalšieho “megadružstva”, tentokrát družstva  
Migros zo Švajčiarska, ktoré je aj v dnešnej 
dobe poznačenej pandémiou silným  
dôkazom, že ak máte dobrý obchodný model, 
odvážne nápady a zmysel pre sociálnu zod-
povednosť, dokážete byť s firmou úspešný  
v akejkoľvek dobe.    
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Editorial

Inzercia v našich novinách prináša 
výhodný bonusový program   
Ponúkame našim členom možnosť inzerovať svoju reklamu  
v družstevných novinách po dobu 12 mesiacov.
 Za túto reklamu si každý inzerent môže zakúpiť výhodne  
náš dovolenkový program PV.

/ viac na strane 3

Rola družstevného podnikania je pri  
zelenej zmene ekonomiky mimoriadna
#coops4dev vydala novú výskumnú správu, ktorá hodnotí inovatívne 
prvky družstevného modelu podnikania. V spolupráci s medzinárodným  
tímom analytikov vidí príležitosti, ale aj významnú úlohu družstiev  
v oblasti transformácie svetovej ekonomiky.

/ viac na strane 2
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„O budúcnosti  
vždy rozhoduješ  

teraz“ 
Martin Cigánek, predseda  

Tradičného družstva 

Kolegovia, partneri, vážení členovia,
Leto je už v plnom prúde a na rozdiel od  
obdobia predtým, sa otvárajú aj možnos-
ti znovu cestovať. Vytúžená rekreačná 
aktivita, ktorá nám všetkým chýbala je 
prirodzene v stredobode pozornosti aj  
nášho Tradičného družstva.
 To ponúka svojim členom výrazné zľavne-
né možnosti nákupov dovoleniek aj naďalej, 
najnovšie však prináša taktiež zľavové vouch-
re, ktoré smú držitelia nielen používať, ale aj 

Editorial

Zľavový Voucher už v ponuke.  
Príležitosť pre členov družstva!   
Už od polovice júla si členovia družstva môžu vo svojej členskej zóne 
Samko vygenerovať Zľavový Voucher v hodnote 500 eur. Družstvo tak 
pre nich vytvorilo ďalšiu príležitosť, ako si finančne prilepšiť a záro-
veň vytvorilo spôsob, ako marketingovo podporiť predaj svojho dovo-
lenkového produktu Program Vacation (PV), z ktorého má na konci 
dňa osoh každý z členov.

/ viac na strane 3

Európska únia sa chystá prepísať his-
tóriu dopravy. Od roku 2035 chce, aby 
sa predávali iba elektromobily
Európska únia predstavila ambiciózny „zelený záväzok“ smerom  
k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Zelená energetika,  
na ktorú stavilo aj Tradičné družstvo sa čoskoro stane nevyhnutnou 
dominantnou energetického mixu.

/ viac na strane 2
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predávať s pridanou maržou, ktorou si zarobia. 
 Ide o ďalšiu naviazanú aktivitu na  
investičnú oblasť družstva v turistickom 
ruchu. V ňom je ďalším výrazným míľnikom  
rekonštrukcia hotela Raj, ktorý vďaka  
šikovným rukám členov družstva dostá-
va nový šat a blíži sa zdarnému zahájeniu  
nových ubytovacích aktivít. 
 Zelené podiely, ktorými družstvo vyvíja 
investičnú aktivitu v oblasti zelenej ener-
getiky zas dostali nový vietor do plachiet 
vďaka komunikovanému rozhodnutiu Eu-

rópskej komisie, ktorá chce členské štáty 
presvedčiť k prechodu na elektromobilitu 
už v horizonte do roku 2035.
 V neposlednom rade patrí medzi súčasné 
priority družstva taktiež rozvoj digitálnych  
aktivít platobných služieb, ktoré rozvíja v spo-
lupráci s novým partnerom: Global Payments. 
 O tom, ale aj o ďalších aktivitách Tra-
dičného družstva sa dočítate v tomto  
čísle Družstevných novín. 
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Vážení členovia, kolegovia, čitatelia našich 
novín, 
 Aj počas augusta sme v našom družstve 
usilovne pracovali na rekonštrukcii exterié-
ru nášho družstevného Hotela Raj. Poďme sa 
spoločne pozrieť na to, ako sme aj vďaka dob-
rovoľnej pomoci našich kolegov družstevníkov 
a ich stovkám hodín brigád, a tiež vďaka solida-
rite mnohých členov družstva dokázali ukončiť 

Editorial

Premena Hotela Raj je výsledkom 
vzájomnej pomoci členov družstva   

V Hoteli Raj si budeme navždy pripomínať vzorovú spoluprácu členov 
Tradičného družstva. V nie najideálnejších podmienkach, v časoch 
pandémie Covid-19, sme sa dokázali zomknúť v duchu tradičných 
hodnôt a prispieť vzájomnou pomocou k premene Hotela Raj.

/ viac na strane 4

Odberatelia elektriny prispeli na  
obnoviteľné zdroje 214 miliónov eur

Nový investičný trend Tradičného družstva sa potvrdzuje. Investí-
cie do zelenej elektriny masívne podporuje štát a Európska únia.  
Vďaka novej nastavenej stratégii energetického mixu vzrastá príspevok, 
ktorý spotrebitelia smerujú práve do obnoviteľných zdrojov.
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túto premenu starého hotela na nový. 
 S touto rekonštrukciou úzko súvisí aj 
štart predaja nášho dovolenkového progra-
mu PV a sme pripravení začať rozširovať 
rady našich kolegov družstevníkov o nových 
členov. Naším krédom sa vďaka tejto preme-
ne stáva: “Predovolenkujte sa k pasívnym 
príjmom.”
 Prinášame Vám tiež inšpirujúce infor-
mácie o tom, ako sa vďaka solidarite a vzá-
jomnej spolupráci darí úspešne rozvíjať 

najväčšie družstvo na svete Mondragon.  
V podobnom duchu rozvíjame spoluprácu aj 
my so spoločnosťou adv j.s.a.. O čom presne 
je sa dočítate v našom príspevku. 
 Táto premena sa nám vydarila a my Vám 
preto vieme už dnes ponúknuť, aby ste sa sami 
prišli presvedčiť a prišli si  vychutnať letnú 
alebo aj jesennú dovolenku, alebo aj len pre-
dlžený víkend a načerpali pozitívnu energiu  
z krás Slovenského raja v našom Hoteli Raj.  

Redakcia DN



#coops4dev vydala novú výskumnú správu, 
ktorá hodnotí inovatívne prvky družstevného 
modelu podnikania. V spolupráci s medziná-
rodným tímom analytikov vidí príležitosti, 
ale aj významnú úlohu družstiev v oblasti 
transformácie svetovej ekonomiky. 

 
  
 Globálna analytická správa, ktorú kop-
rodukovali všetky kancelárie ICA v rámci 
partnerstva ICA–EU s názvom „Spoluprá-
ca pri prechode na zelenú ekonomiku“ po-
skytuje preognózu toho akú úlohu družstvá 
zohrajú pri ochrane životného prostredia, 
ako aj pri zmierňovaní a prispôsobovaní sa 
dopadom zmeny klímy a zhoršovania život-
ného prostredia.

Rola družstevného podnikania je pri  
zelenej zmene ekonomiky mimoriadna

 Správa ukazuje, že družstvá prispievajú  
k trvalo udržateľným ekonomickým postu-
pom rôznymi spôsobmi. Napríklad organi-
zovaním poskytovania ekologicky vhodných 
služieb, ako je obnoviteľná energia, alebo pro-
stredníctvom spoločného vzdelávania a ško-
lenia o životnom prostredí. Celkovo môže byť 
družstevný podnikový model životaschop-
nou alternatívou k bežnému podnikaniu  
a mohol by sa stať podnikovým modelom, 
ktorý bude pri riešení klimatických zmien  
a zhoršovaní životného prostredia preferovaný.
 Správa tiež naznačuje, že existuje jasná 
potreba zmysluplných krokov v oblasti pre-
chodu na zelenú ekonomiku a kladie jasný 
dôraz na nevyhnutnosť systémových hos-
podárskych a sociálnych zmien. Táto per-
spektíva je umocnená na pozadí aktuálnej 

neistoty a naliehavosti od začiatku pandémie 
COVID-19.
 Výskum, ktorý ilustruje, ako družstevné 
hnutie ako model ekologickej rovnováhy za-
hŕňa hodnoty spolupráce, solidarity, auto-
nómie a demokracie v prístupoch k rozvoju 
zameranému na planétu, prispieva k rozvoju 
holistickej politiky a inštitúcií na dosiahnu-
tie ekonomických, sociálnych a environmen-
tálnych cieľov. 
 Analýza skúmala konkrétne oblasti–prí-
stup a riadenie prírodných biotopov a zdrojov 
prostredníctvom kooperatívnych prístupov  
a inovatívne reakcie družstiev na minimali-
záciu environmentálnych vplyvov. Skúmané 
boli družstvá rôznych veľkostí v sektore ener-
getiky, lesníctva, bývania, dopravy a financií.
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„Ak sa dokážete smiať spoločne, 
môžete aj pracovať spoločne.“
Robert Orben

2 Družstevné noviny 
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Link na analýzu

https://coops4dev.coop/en/node/15615


 Inzerovaním v našich novinách sa spozná-
vajú členovia družstva navzájom a spolupráca 
má tak stále nové možnosti na realizáciu. Naše 
noviny čítajú nie len členovia družstva, ale aj ich 
rodinní príslušníci, priatelia. Družstevné no-
viny podporujú postoj družstevníkov k lojalite,  
k vzájomnej pomoci, k vlastníctvu a družstev-
ným hodnotám. Prichádzajú každý mesiac do 
schránok našim konzultantom, zamestnancom 
a riadiacim pracovníkom, ale predovšetkým  
k našim lojálnym členom, ktorých môže reklama 
v novinách najviac osloviť.
 Ponúkame preto našim členom možnosť 

3Družstevné noviny 

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.

Každý firma hľadá motivácie pre svojich zamest-
nancov alebo obchodných partnerov s cieľom 
zvýšiť produkciu či obraty. Vždy platilo, že je 
výhodnejšie pre firmu si dobrého zamestnan-
ca či obchodného partnera udržať, než si hľadať 
nového. Aj preto naše družstvo prináša svojim 
členom, podnikateľom možnosť zviditeľniť sa  
v našich novinách a zároveň si zakúpiť dovolen-
kový program za výhodných podmienok. Vďaka 
PV získajú do firmy vernostný program, ktorým 
môžu poskytovať vo svojej firme ďalšie nefinanč-
né benefity. Skvelé rodinné dovolenky vždy mo-
tivovali k vyšším výkonom. 

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

inzerovať svoju reklamu v družstevných 
novinách po dobu 12 mesiacov v hodnote  
6 000 eur bez DPH. O viac informácií o reklame 
si môžete požiadať na info@td-coop.eu 
 Za túto reklamu si každý inzerent môže 
zakúpiť výhodne náš dovolenkový program 
PV len za 990 eur. Dovolenkový program PV 
umožňuje jeho vlastníkovi dovolenkovať bez ná-
kladu za ubytovanie po celom svete vo vyše 2700 
destináciách len za zámenný poplatok.
 Ak teda máte čo ponúknuť našim členom, nevá-
hajte sa u nás informovať o možnosti Vašej reklamy.

Redakcia DN

...myšlienka družstvevníctva 
medzi našimi členmi pretrvala 
aj v neľahkých časoch a spoloč-
ne sa nadychujeme k budúcej 
renesancii... 

Symbolicky v čase, kedy si pripomíname  
Medzinárodný deň družstevníctva, prichádza 
so sympatickými krokmi, ktoré podporujú 
myšlienky spolupráce aj členská základňa 
Tradičného družstva. 
 Okrem zotrvávania na trajektórii in-
vestícií v mimoriadne dynamicky sa rozví-
jajúcom sa sektore elektromobility a zelenej 
energetiky sme sa spoločne pustili do roz-
voja samotného podnikateľského podhubia 
medzi našimi členmi. 
 Chceme, aby družstvo tvorili úspešní 
ľudia, ktorí sa v komunite dokážu postarať 
jeden o druhého. Aj preto nám dáva zmysel 
nová spolupráca s poradenskou spoločnos-
ťou adv j.s.a. Spoločne podporíme každý dob-
rý podnikateľský zámer členov družstva, ale 
taktiež privedieme nové investičné možnosti 
z externého prostredia. 
 Novinkou je aj plne rozbehnutý proces 
rekonštrukcie Hotela Raj, do ktorého sme sa 
pustili svojpomocne sami. Naši skvelí členo-
via pristúpili k dobrovoľnej pomoci pri sa-

Editorial

Medzinárodný deň družstiev   

Blíži sa Medzinárodný deň družstiev. Slávi sa vždy prvú júlovú 
sobotu a tento rok pripadol na 3. júla. Tentokrát sa venuje tomu, 
ako družstvá dokážu prebudovať spoločne lepší svet „Rebuild 
better together“.

/ viac na strane 3

Členovia pomáhajú pri rekonštrukcii. 

Opýtali sme sa našich členov, prečo sa rozhodli prísť pomôcť.  
Prečítajte si ich odpovede. „Peniaze, ktoré sa ušetria tým, že sami 
vykonáme prácu na stavbe a nemusíme ich platiť stavebnej firme sa 
použijú na dofinancovanie projektov, ktoré budú prinášať zisky.“ 

/ viac na strane 6
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motných prácach, čo povedie k rýchlejšiemu 
zveľadeniu majetku, z ktorého budú mať sami 
prospech. 
 Aj to je dokladom toho, že myšlienka druž-
stvevníctva medzi našimi členmi pretrvala aj 
v neľahkých časoch a spoločne sa nadychu-

jeme k budúcej renesancii myšlienky, ktorou 
v Tradičnom družstve žijeme – k myšlienky 
tvorby pasívnych príjmov. 
Ďakujeme!
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Kolegovia, partneri, vážení členovia,
Leto je už v plnom prúde a na rozdiel od  
obdobia predtým, sa otvárajú aj možnos-
ti znovu cestovať. Vytúžená rekreačná 
aktivita, ktorá nám všetkým chýbala je 
prirodzene v stredobode pozornosti aj  
nášho Tradičného družstva.
 To ponúka svojim členom výrazné zľavne-
né možnosti nákupov dovoleniek aj naďalej, 
najnovšie však prináša taktiež zľavové vouch-
re, ktoré smú držitelia nielen používať, ale aj 

Editorial

Zľavový Voucher už v ponuke.  
Príležitosť pre členov družstva!   
Už od polovice júla si členovia družstva môžu vo svojej členskej zóne 
Samko vygenerovať Zľavový Voucher v hodnote 500 eur. Družstvo tak 
pre nich vytvorilo ďalšiu príležitosť, ako si finančne prilepšiť a záro-
veň vytvorilo spôsob, ako marketingovo podporiť predaj svojho dovo-
lenkového produktu Program Vacation (PV), z ktorého má na konci 
dňa osoh každý z členov.

/ viac na strane 3

Európska únia sa chystá prepísať his-
tóriu dopravy. Od roku 2035 chce, aby 
sa predávali iba elektromobily
Európska únia predstavila ambiciózny „zelený záväzok“ smerom  
k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Zelená energetika,  
na ktorú stavilo aj Tradičné družstvo sa čoskoro stane nevyhnutnou 
dominantnou energetického mixu.

/ viac na strane 2
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predávať s pridanou maržou, ktorou si zarobia. 
 Ide o ďalšiu naviazanú aktivitu na  
investičnú oblasť družstva v turistickom 
ruchu. V ňom je ďalším výrazným míľnikom  
rekonštrukcia hotela Raj, ktorý vďaka  
šikovným rukám členov družstva dostá-
va nový šat a blíži sa zdarnému zahájeniu  
nových ubytovacích aktivít. 
 Zelené podiely, ktorými družstvo vyvíja 
investičnú aktivitu v oblasti zelenej ener-
getiky zas dostali nový vietor do plachiet 
vďaka komunikovanému rozhodnutiu Eu-

rópskej komisie, ktorá chce členské štáty 
presvedčiť k prechodu na elektromobilitu 
už v horizonte do roku 2035.
 V neposlednom rade patrí medzi súčasné 
priority družstva taktiež rozvoj digitálnych  
aktivít platobných služieb, ktoré rozvíja v spo-
lupráci s novým partnerom: Global Payments. 
 O tom, ale aj o ďalších aktivitách Tra-
dičného družstva sa dočítate v tomto  
čísle Družstevných novín. 

Redakcia DNVážení členovia, kolegovia, čitatelia našich 
novín, 
 Aj počas augusta sme v našom družstve 
usilovne pracovali na rekonštrukcii exterié-
ru nášho družstevného Hotela Raj. Poďme sa 
spoločne pozrieť na to, ako sme aj vďaka dob-
rovoľnej pomoci našich kolegov družstevníkov 
a ich stovkám hodín brigád, a tiež vďaka solida-
rite mnohých členov družstva dokázali ukončiť 

Editorial

Premena Hotela Raj je výsledkom 
vzájomnej pomoci členov družstva   

V Hoteli Raj si budeme navždy pripomínať vzorovú spoluprácu členov 
Tradičného družstva. V nie najideálnejších podmienkach, v časoch 
pandémie Covid-19, sme sa dokázali zomknúť v duchu tradičných 
hodnôt a prispieť vzájomnou pomocou k premene Hotela Raj.
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Odberatelia elektriny prispeli na  
obnoviteľné zdroje 214 miliónov eur

Nový investičný trend Tradičného družstva sa potvrdzuje. Investí-
cie do zelenej elektriny masívne podporuje štát a Európska únia.  
Vďaka novej nastavenej stratégii energetického mixu vzrastá príspevok, 
ktorý spotrebitelia smerujú práve do obnoviteľných zdrojov.
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túto premenu starého hotela na nový. 
 S touto rekonštrukciou úzko súvisí aj 
štart predaja nášho dovolenkového progra-
mu PV a sme pripravení začať rozširovať 
rady našich kolegov družstevníkov o nových 
členov. Naším krédom sa vďaka tejto preme-
ne stáva: “Predovolenkujte sa k pasívnym 
príjmom.”
 Prinášame Vám tiež inšpirujúce infor-
mácie o tom, ako sa vďaka solidarite a vzá-
jomnej spolupráci darí úspešne rozvíjať 

najväčšie družstvo na svete Mondragon.  
V podobnom duchu rozvíjame spoluprácu aj 
my so spoločnosťou adv j.s.a.. O čom presne 
je sa dočítate v našom príspevku. 
 Táto premena sa nám vydarila a my Vám 
preto vieme už dnes ponúknuť, aby ste sa sami 
prišli presvedčiť a prišli si  vychutnať letnú 
alebo aj jesennú dovolenku, alebo aj len pre-
dlžený víkend a načerpali pozitívnu energiu  
z krás Slovenského raja v našom Hoteli Raj.  

Redakcia DN
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PZP

Inzercia v našich novinách prináša 
výhodný bonusový program  

https://www.td-coop.eu/financie
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1. časť článku

Migros-Gruppe (Skupina Migros), skráte-
ne Migros, je  najväčšou maloobchodnou 
spoločnosťou Švajčiarska. Je to vlastne 
akési „megadružstvo“, ktoré má  približne 
2,3 milióna členov (údaj z  roku 2020). Je 
tiež najväčším švajčiarskym zamestnáva-
teľom (99 155 zamestnancov v roku 2020).
Jadrom tohto gigantu je Migros-Genos-
senschafts-Bund (Družstevná federácia 
Migros), skrátene MGB, ktorú tvorí desať 
regionálnych družstiev. Migros vlastní po-
četné priemyselné podniky, rôzne obchod-
né, cestovné a logistické spoločnosti, ako aj 
banku Migros.
 Aj v  ťažkom roku 2020, poznačenom 
opatreniami proti ochoreniu COVID-19, 
dosiahol gigant  Migros tržby vo výške 
29,947 miliardy CHF (švajčiarskych fran-
kov), o 4,4 % vyššie ako v predchádzajúcom 
roku. Celkový zisk Skupiny Migros dosiahol 
1 757 miliónov CHF, najmä vďaka jednora-
zovým úspechom z odpredajov spoločností 
Globus a  Glattzentrum. Bez týchto mimo-
riadnych výnosov zaznamenal Migros zisk 
555 miliónov švajčiarskych frankov. 
 Migros sa cielene a dobrovoľne angažuje 
v sociálnych a kultúrnych aktivitách. Prio-
ritne sa usiluje o  zlepšenie kvality života 
svojich zákazníčok a zákazníkov.
 Migros spolu s  inými švajčiarskymi 

Zrod švajčiarskeho družstva Migros

družstvami zohráva významnú úlohu vo 
výkonnosti ekonomiky krajiny. 20 najväč-
ších švajčiarskych družstiev v roku 2017 
prispelo k celkovej tvorbe HDP Švajčiar-
ska podielom približne 15 %. A v roku 2018 
prispelo 10 najväčších družstiev svojimi 
tržbami k celkovej tvorbe HDP Švajčiarska 
podielom viac ako 11 %.
 Paradoxne Migros nevznikol ako druž-
stvo, ale spočiatku to bola akciová spoloč-
nosť, ktorá sa až v roku 1941 pretransformo-
vala na družstvo. Pri jej zrode stál šikovný 
švajčiarsky podnikateľ, politik a publicis-
ta  Gottlieb Duttweiler, muž s  obchodnou 
genialitou, nezlomnou bojovnou povahou, 
odvážnymi nápadmi a silným zmyslom pre 
sociálnu zodpovednosť.
 Tento článok nemôže poskytnúť Duttwe-
ilerov podrobnejší životopis, pretože život 
tohto úžasného človeka bol doslova nabitý 
udalosťami a na ich podrobný opis by bola 
potrebná rozsiahla publikácia. Preto sa 
v predkladanom článku obmedzme na aspoň 
stručne vymenovanie tých najvýznamnej-
ších počinov Gottlieba Duttweilera.
 Svetlo sveta uzrel 15. augusta 1888 
v  Zürichu.  Obchodné učňovské vzdelanie 
získal v obchode s  koloniálnym tovarom 
Pfister & Sigg a  po vyučení sa stal na ďal-
ších desať rokov partnerom v tejto firme. 

V  tejto pozícii často pracoval v zahraničí. 
Likvidácia firmy Pfister & Sigg v roku 1923 
ho však priviedla na mizinu.
 Keďže mal dobrodružné korene, emigro-
val spolu s manželkou Adele do Brazílie, kde 
prevádzkoval kávovú plantáž. Neuspel však 
a tak sa s manželkou vrátil do Švajčiarska.
 Ak sa hovorí, že do tretice všetko dobré, 
stalo sa tak aj v prípade Gottlieba Duttweilera.
 Pri treťom pokuse s  podnikaním sa mu 
podaril geniálny ťah: využil svoje rozsiahle 
skúsenosti v maloobchode na vytvorenie 
nového typu predajnej organizácie, ktorá 
sa mala zaobísť bez sprostredkovateľov. 
Chcel vybudovať most od výrobcu k  spot-
rebiteľovi a s takýmto zámerom založil dňa 
11. augusta 1925 spoločnosť Migros AG so 
základným imaním 100 000 frankov.
 Pri jej zrode stál spolu s Duttweilerom 
aj jeho bratranec Paul Meierhans, účtovník 
Rudolf  Peter, prokurista Fritz Keller a ad-
vokát Hermann Walder. 
 O  štyri dni neskôr bola spoločnosť za-
písaná do obchodného registra. Gottlieb 
Duttweiler kúpil päť nákladných áut Ford 
T, prerobil ich na pojazdné predajne a záso-
bil ich základným sortimentom, ktorý tvo-
rilo šesť položiek: káva, ryža, cukor, cestovi-
ny, kokosový olej a mydlo. 25. augusta 1925 
päť pojazdných predajní po prvý raz prešlo 

november 2021
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„V modernom svete bude úspech  
patriť tým, ktorí pochopia,  
ako okolo svojho podniku  
vybudovať svet nápadov.“ 

november 2021

niekoľko trás v meste Zürich podľa pevne 
stanoveného plánu. Predajný čas na zastáv-
kach bol obmedzený na 15 minút. Migros 
ponúkal svoj tovar podstatne lacnejšie ako 
konkurencia. Vďaka tomu sa spoločnosti 
darilo a už v roku 1926 prevádzkoval Mig-
ros aj svoj prvý stacionárny obchod.
 Lenže úspech novej spoločnosti vyvo-
lal sústredený odpor zavedených obchod-
níkov, profesijných združení, politikov 
i  výrobcov značkových tovarov. Všetkým 
prekážala revolúcia, ktorú spôsobil jedno-
duchý, dobrý a lacný Migros v kartelisticky 
usporiadanom švajčiarskom maloobchode. 
Preto sa snažili blokovať rozvoj spoločnos-
ti. Provokatéri obťažovali zákazníkov pre-
dajní Migros, sabotovali predajné vozidlá 
spoločnosti a  dopúšťali sa násilia voči jej 
šoférom. Mnohí obchodníci zámerne pre-
dávali tovar za dumpingové ceny len pre-
to, aby pomohli k likvidácii diela Gottlieba 
Duttweilera a jeho spoločníkov.
Predstavitelia združení napádali Migros v 
polemických článkoch v novinách a svojim 
členom sa vyhrážali bojkotmi v prípade, že 
budú naďalej spolupracovať so spoločnos-
ťou Migros. Takými a podobnými podrazmi 
sa snažili zlomiť Duttweilera a jeho spoloč-
níkov.
Migros však odolal takému sústredenému 
náporu a ďalej rozvíjal svoje aktivity. V ťaž-
kej situácii sa stala jeho spojencom verná 
klientela, zvlášť ženy v domácnosti, ktoré 
čoskoro rozpoznali výhody nakupovania 
v predajniach Migros. Navyše mimoriadne 
talentovaný Duttweiler siahal po inováci-
ách a  hrozbu bojkotov eliminoval od roku 
1928 budovaním vlastného priemyslu, kto-
rého výrobky potom predával vo svojich 
predajniach. Prvým bol sladký mušt, vý-
robok spoločnosti Alkoholfreie Weine AG, 
ktorú Migros odkúpil.
 Duttweiler bol inovatívny človek a  ne-
bál sa vyskúšať ani najodvážnejšie myšlien-
ky. Známy je jeho citát: „V modernom svete 
bude úspech patriť tým, ktorí pochopia, ako 

okolo svojho podniku vybudovať svet nápa-
dov.“ Tento citát sa uchytil a dodnes priná-
ša bohaté ovocie.
 Takto Duttweiler so svojimi spoloč-
níkmi nielenže odolal likvidačnému tlaku 
nepriateľov, ale expandoval do ďalších švaj-
čiarskych kantónov otváraním nových ka-
menných obchodov a  rozširovaním parku 

pojazdných predajní. Mimochodom, pojazd-
né predajne využíval Migros dlhé desaťro-
čia. V  60. rokoch 20. storočia ich jazdilo po 
celom Švajčiarsku 144. Až v  roku 2007 boli 
odstavené z prevádzky posledné dva autobu-
sy, prerobené na predajne Migros.
 Duttweiler však vždy chcel viac, než 
len vybudovať maloobchodnú spoločnosť. 
Túžil slúžiť dobru celej spoločnosti. Preja-
voval výrazný zmysel pre životné poslanie 
a usiloval sa prispieť k  vytvoreniu slobod-
ného trhového hospodárstva, vedomého si 
svojej sociálnej zodpovednosti. Kapitál mal 

mať podľa neho sociálnu funkciu.
 Zamýšľanou premenou prosperujúcej 
akciovej spoločnosti Migros na družstvo, 
ktorú oznámil 1. júna 1940, chcel svoj pod-
nik podarovať švajčiarskemu ľudu, aby 
tak mali všetci prospech z jeho osobného 
úspechu. Tento jeho nevšedný altruistic-
ký zámer sa nestretol s  pochopením jeho 
spoločníkov a jeden z nich, predseda pred-
stavenstva Hermann Walder, dokonca 
spoločnosť opustil. Ostatní členovia pred-
stavenstva sa pokúšali prostredníctvom 
manželky Adele presvedčiť Duttweilera, 
aby sa svojho plánu vzdal, lenže ona stála 
pri svojom manželovi a jeho plán premeny 
spoločnosti na družstvo podporila.
 Celý proces transformácie však bol 
pomerne komplikovaný. Aby bolo možné 
akciovú spoločnosť spolu s jej pobočkami 
a dcérskymi spoločnosťami previesť do 
štruktúr družstva, musel byť Migros najprv 
zlikvidovaný a  potom založené nové druž-
stvo s jeho majetkom.
 Uskutočnil sa proces, ojedinelý vo 
švajčiarskej ekonomickej histórii. Začal  

v januári 1941 a trval 12 mesiacov. 
 Vďaka vlastnej húževnatosti dotiahol 
Duttweiler svoj zámer do konca a už v roku 
1941 vznikla nová štruktúra jeho podniku, 
pozostávajúca z autonómnych regionál-
nych družstiev, ktoré spolu vytvorili Druž-
stevnú federáciu Migros (MGB). MGB si 
udržala kontrolu nad výrobnými operácia-
mi a vykonávala väčšinu nákupov, zatiaľ 
čo družstvá sa sústredili najmä na predaj. 
O ďalšom vývoji družstva Migros sa čitate-
lia dozvedia v druhej časti článku.

Karol Dučák, člen družstva
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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:

november 2021



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

Instagram
tradicne druzstvo 

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

Facebook 
Program Vacation - oficiálna stránka

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

YouTube
Družstevné Vzdelanie 

Program 
Vacation

PREZENTÁCIA

Dovolenkový program Tradičného Družstva

Tik Tok
tradicne_druzstvo
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Twitter
Tradičné družstvo

Nové*

november 2021

https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/ProgramVacationOfficial
https://www.facebook.com/groups/490529654928651
https://www.facebook.com/groups/490529654928651
https://www.youtube.com/channel/UCCLcf3jHaM7zyfKa6iz_5WA
https://www.youtube.com/channel/UCCLcf3jHaM7zyfKa6iz_5WA
https://www.youtube.com/channel/UCCLcf3jHaM7zyfKa6iz_5WA
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://twitter.com/tradicne
https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://twitter.com/tradicne


volenkovom programe sa dozviete v krátkom 

 
Po rozbehnutí spomínaných projektov na-
stane deľba zisku medzi členov družstva na 
základe spravodlivého vzorca, ktorý počas 
celej doby spolupráce člena s družstvom me-
ria jeho aktivitu a následne bude doživotne 
dedične vypočítavať podiel na zisku, ktorý si 
družstvo vytvára z vybudovaných projektov. 
 Takýto projekt vie byť účinne významnou alter-
natívou dôchodkovému systému, ktorý si takto vedia 
vytvoriť samotní členovia vo vzájomnej spolupráci. 

Tradičné družstvo je majiteľom know-how 
na tvorbu pasívnych príjmov. Autor tohto 
jedinečného know-how vložil toto aktívum 
ocenené znalcom na hodnotu viac ako 1 mil. 
EUR do majetku družstva. Ide o spôsob tvor-
by kapitálu, ktorý vzniká spoluprácou a ten 
sa investuje do moderných projektov (roz-
voj spoluvlastnenej licencovanej platobnej  
inštitúcie a rozvoj projektu zameraného na 
vybudovanie siete nabíjacích staníc pre elek-
tromobily). V know-how je zakomponovaný 
aj jedinečný dovolenkový program PV, ako ne-
finančný bonus pre členov družstva. Viac o do-

Know–how na tvorbu  
pasívnych príjmov 
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 Aj keď je dané riešenie schopné generovať 
zisky iba pre obmedzený počet členov, v sú-
časnosti je ešte otvorené pre limitujúci počet 
členov. Možno sa však ešte nájdu spoločnosti, 
ktoré sa rozhodnú na nákup licencie daného 
know-how a rozšíria tak rady spoločností, 
ktoré účinne vytvárajú riešenia pre alter-
natívy dôchodkového systému, ktorý bude 
nutné riešiť aj v budúcnosti, vzhľadom na ne-
priaznivé prognózy na možné dôchodky.

 
Redakcia DN
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videu tu

https://youtu.be/OxCRh-4udz4
https://youtu.be/OxCRh-4udz4
https://youtu.be/OxCRh-4udz4


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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Zľavový Voucher už v ponuke.  
Príležitosť iba pre členov družstva!



Európska komisia (EK) v utorok oznámila, 
že EÚ investuje viac ako 1,1 miliardy eur do 
siedmich rozsiahlych inovatívnych projektov 
v rámci Inovačného fondu. Prostredníctvom 
grantov Únia podporí projekty, ktorých cie-
ľom je uvádzať na trh prelomové technológie  
v energeticky náročných odvetviach a v od-
vetviach vodíka, zachytávania oxidu uhliči-
tého, jeho využitia a skladovania a v oblasti 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov.
 Ide o projekty, ktoré sa budú realizovať  
v Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, 
Nórsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku.
 Výkonný podpredseda EK Frans Tim-
mermans, ktorý je zodpovedný za Európsku 
zelenú dohodu, pri tejto príležitosti uviedol, 
že inovácie majú zásadný význam pre náj-
denie riešení, ktoré EÚ potrebuje už v tomto 
desaťročí, aby dosiahla cieľ udržať otepľova-
nie planéty maximálne do 1,5 stupňa Celzia. 
Pripomenul, že legislatívny balík Fit-for-55  
z dielne eurokomisie navrhuje zvýšiť Ino-

Realitný trh sa 
podľa ECB pre-
hrieva a rastie 
riziko prasknutia 
bubliny

EÚ dá vyše  
1,1 miliardy eur 
na 7 ekologických  
inovatívnych 
projektov

Realitný trh v eurozóne sa prehrieva, čo  
zvyšuje riziko korekcie v rezidenčnom aj  
komerčnom segmente. Upozornila na to  
v stredu Európska centrálna banka (ECB).
 Počas pandémie rastúce úspory domác-
ností, ako aj častejšia práca z domu výrazne 
zvýšili dopyt po nehnuteľnostiach. To tlačí 
nahor ceny domov a bytov, ktorých rast dosia-
hol najvyššiu úroveň od roku 2005.
 "Riziko cenovej korekcie v strednodobom 
horizonte sa výrazne zvýšilo," uviedla ECB  
v pravidelnej polročnej správe o finančnej 
stabilite. Ako banka dodala, výstavba nedo-
káže držať krok s dopytom, pričom trh s rezi-
denčnými nehnuteľnosťami je zvlášť napätý  
v Nemecku, Holandsku a vo Francúzsku.
 "Napriek tomu, že rezidenčná výstavba sa 
zotavuje, nedostatok pracovnej sily, pokra-

čujúce problémy v dodávateľských reťazcoch 
a zvyšovanie cien surovín ovplyvňujú mož-
nosti stavebného sektora výraznejšie zvýšiť 
ponuku. To vedie k zvyšovaniu tlaku na ceny 
nehnuteľností," dodala ECB.
 Čo sa týka trhu s komerčnými nehnu-
teľnosťami, v prípade tých prémiových 
sa trh zotavuje, v prípade nehnuteľnos-
tí nižšej kvality sú však vyhliadky "veľ-
mi slabé". Dôvodom je viacero faktorov, 
medzi nimi napríklad zdravotné obavy 

a vysoký dopyt po ekologickejších stav-
bách. To presúva pozornosť zákazníkov 
k prémiovému segmentu, dodala ECB  
v správe.
 Pozitívom v poslednom období je podľa 
ECB miernejšie riziko rastu firemných ban-
krotov, ktorého sa finančníci zhruba pred ro-
kom výrazne obávali. Teraz je však toto riziko 
omnoho miernejšie, napriek tomu, že niekto-
ré vlády časť z opatrení na podporu ekonomi-
ky zavedených počas pandémie zrušili.
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vačný fond tak, aby inovatívne európske 
projekty a nápady mohli globálne konkuro-
vať inováciám v oblasti klímy.
 V rámci prvej výzvy na predkladanie ná-
vrhov na rozsiahle projekty, ktoré budú finan-
cované z Inovačného fondu, bolo vybraných 
sedem projektov s celkovými kapitálovými 
nákladmi presahujúcimi 7,5 milióna eur. Ich 
hodnotenie vykonali nezávislí odborníci, ktorí 
sa zamerali na ich schopnosť znížiť – v porov-
naní s konvenčnými technológiami – emisie 
skleníkových plynov a inovovať nad rámec 
najmodernejších technológií.
 Zároveň museli byť vybrané projekty do-
statočne pokročilé, aby ich bolo možné rýchlo 
zaviesť do praxe. Medzi ďalšie výberové krité-
riá patril aj potenciál projektov z hľadiska ich 
rozšíriteľnosti a nákladovej efektívnosti.
 Projekty, ktoré získali financovanie EÚ, 
zahŕňajú širokú škálu odvetví relevantných 
pre dekarbonizáciu rôznych sektorov európ-
skeho priemyslu a energetiky, ako sú odvetvia 
chemických látok, ocele, cementu, rafinérie 
a elektrina a teplo. Všetky projekty sú buď 
už súčasťou priemyselných uzlov, alebo sú 
východiskovým bodom pre dekarbonizačné 
skupiny vzájomne prepojených odvetví.
 Cieľom projektu vo Švédsku je úplne od-
strániť emisie skleníkových plynov z výroby 
ocele používaním vodíka z obnoviteľných 
zdrojov. Projekt vo Fínsku ukáže dva spôsoby 
výroby čistého vodíka v rafinérii v Porvoo pro-

stredníctvom obnoviteľnej energie a zachytá-
vania CO2 a jeho trvalého skladovania v Sever-
nom mori. Projekt vo Francúzsku je zameraný 
na zachytávanie emisií v cementárni, keď CO2 
sa čiastočne uloží v Severnom mori a čiastočne 
pridáva do betónu. Belgický projekt vyvíja úpl-
ný hodnotový reťazec zachytávania, prepravy  
a ukladania uhlíka v antverpskom prístave.
 Taliani chcú vytvoriť pilotnú linku v prie-
myselnom meradle pre výrobu inovatívnych 
a vysoko výkonných fotovoltaických článkov. 
Projekt v Španielsku premení nerecyklo-
vateľný tuhý komunálny odpad na metanol  
a v rámci iného projektu vo Švédsku bude 
vybudované zariadenie na zachytávanie  
a ukladanie uhlíka v existujúcej elektrárni 
na biomasu pre kombinovanú výrobu tepla  
a elektrickej energie v Štokholme.
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dieľala na energetickej transformácii v naj-
bližšom desaťročí.
 Spoločnosť dodala, že ročne bude do ze-
lenej energie investovať v priemere 5 mili-
árd eur. Väčšina finančných zdrojov by mala 
smerovať do slnečnej a veternej energie.

Nemecká energetická firma RWE chce  
výrazne zvýšiť produkciu elektrickej ener-
gie z obnoviteľných zdrojov. Ako uviedla,  
s týmto cieľom plánuje do konca roka 2030 
investovať 50 miliárd eur.
 Investičný plán, najväčší v 123-ročnej 
histórii nemeckej spoločnosti, by mal firme 

Pretrvávajúce problémy v dodávateľských 
reťazcoch a rastúce ceny energií vedú k spo-
maľovaniu rastu ekonomiky. Čo sa týka inflá-
cie, tieto faktory ju budú udržiavať na vysokej 
úrovni dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. 
Uviedla to v pondelok v Európskom parla-
mente prezidentka Európskej centrálnej 
banky (ECB) Christine Lagardová.
 ECB pôvodne počítala s tým, že na budú-
ci rok sa miera inflácie začne rýchlo spoma-
ľovať, zástupcovia banky však v poslednom 
období pripúšťajú, že ich inflačné prognózy, 

umožniť zvýšiť výrobnú kapacitu z obnovi-
teľných zdrojov na 50 gigawattov. RWE sa 
tak zaradila do zoznamu elektrárenských 
a ropných koncernov, ktoré v súvislosti  
s klimatickými zmenami oznámili výraz-
né investície do takzvanej zelenej energie.  
Taliansky Enel a španielska Iberdrola  
už skôr oznámili svoje plány, pričom ich 
kombinované investície by mali dosiahnuť 
265 miliárd eur.
 RWE oznámila plán zvýšenia produkcie 
zelenej energie po rozsiahlej transformácii. 
Ako povedal Markus Krebber, ktorý do po-
zície generálneho riaditeľa RWE nastúpil  
v máji tohto roka, spoločnosť dokončila 
strategickú transformáciu a v súčasnosti je 
v ideálnej pozícii na to, aby sa výrazne po-

ktoré boli už niekoľkokrát revidované sme-
rom nahor, stále uvádzajú úroveň inflácie 
príliš nízko. Na ECB preto rastie tlak, aby 
pristúpila k sprísneniu menovej politiky, čo 
by umožnilo rýchlejšie spomaľovanie rastu 
spotrebiteľských cien. To však šéfka ECB od-
mieta s tým, že podmienky, ktoré je potrebné 
splniť na zvýšenie úrokových sadzieb, nebu-
dú splnené ani v budúcom roku.
 Inflácia v eurozóne dosiahla v októbri 
4,1 %, čo je najvyššia úroveň inflácie od leta 
2008. Ku koncu tohto roka by sa mohla priblí-
žiť k úrovni 4,5 %. V budúcom roku sa počíta s 
postupným spomaľovaním rastu spotrebiteľ-
ských cien, avšak pod inflačný cieľ ECB, ktorý 
je stanovený na úrovni 2 % by sa mala dostať 
až ku koncu budúceho roka.
 Lagardová dodala, že problém dodáva-
teľských reťazcov, ktorý zhoršuje krátko-

Daň z príjmu pre právnické osoby (DPPO) by 
sa mohla znížiť z 21 % na 19 %. Podnikatelia by 
zároveň mohli mať flexibilné odpisy majetku 
na produktívne investície či možnosť tzv. sku-
pinového zdaňovania. Hovorí o tom tretia časť 
návrhu daňovo-odvodovej reformy, ktorú v uto-
rok na tlačovej konferencii predstavil minister 
financií Igor Matovič (OĽANO). Financovať to 
plánuje napríklad zvýšením daní bánk, oligopo-
lov a monopolov či dane z dividend.
 Úspora pre podnikateľov zo zníženia DPPO 
by mala predstavovať 273 miliónov eur ročne. 
"Chceme, aby sa podnikateľom ľahšie dýchalo 

Financie  
navrhujú zníženie 
dane z príjmu 
pre právnické 
osoby na 19 %

RWE investuje 
50 miliárd eur 
do zvýšenia 
produkcie  
zelenej energie

Inflácia na  
vyššej úrovni 
bude dlhšie,  
než sa čakalo

a aby mohli tie usporené prostriedky investovať 
viac do svojho podnikania," priblížil Matovič.
 Druhý návrh hovorí o zavedení flexibilných 
odpisov majetku na produktívne investície. Pod-
nikateľ, ktorý nakúpi prostriedky napomáhajúce 
k vyššej produkcii, by mal mať slobodu v tom, ako 
rýchlo si investíciu odpíše do nákladov. Malo by 
to podnikateľom priniesť úsporu 200 miliónov 
eur ročne. Matovič to považuje za najrozum-
nejšiu podporu investícií, lebo je to podpora pre 
ľudí, ktorí už počas podnikateľského života uká-
zali, že sú schopní produkovať zisk.
 Zaviesť chce tiež skupinové zdaňovanie. 
"Majiteľ viacerých firiem sa môže rozhodnúť 

pre skupinové zdaňovanie, ktorým si vysporia-
da medzi svojimi firmami zisky a straty," ozrej-
mil Matovič s tým, že to neznamená, že firmy 
budú mať jedno účtovníctvo. Toto opatrenie by 
podľa jeho slov spôsobilo štátu výpadok 30 mi-
liónov eur ročne.
 Zdroje financovania predstavených zmien 
plánuje minister financií nájsť vo zvýšenej dani 
z dividend zo 7 na 9 %. To by malo priniesť 26 
miliónov eur. Prostriedky financovania majú 
plynúť aj prostredníctvom zavedenia e-faktúry. 
"Je to niečo podobné ako dnes máme eKasu," 
dodal Matovič s tým, že Maďarsku to pomohlo 
eliminovať podvody. Rezort financií očakáva 
dodatočný prínos z eliminácie podvodov vo výš-
ke 127 miliónov eur.
 Matovič navrhuje tiež zaviesť vyššie dane 
bánk, oligopolov a monopolov, z ktorých chce 
získať 200 miliónov eur. Z opatrení proti pod-
vodom by malo plynúť 60 miliónov eur. Ďalších 
100 miliónov eur by mali priniesť dynamické 
efekty. Verí, že podnikatelia po prijatí avizova-
ných zmien dostanú väčšiu chuť podnikať.

dobé vyhliadky ekonomiky, sa na budúci rok 
pravdepodobne začne zmierňovať a rovnaký 
vývoj predpokladá aj pri cenách energií. Tým 
naznačila, že aj rast spotrebiteľských cien sa 
spomalí, proces cenovej normalizácie však 
bude o niečo dlhší. "Aj naďalej očakávame, 
že v budúcom roku sa miera inflácie zmierni, 
bude to však trvať o niečo dlhšie, než sme pô-
vodne predpokladali," povedala šéfka ECB.
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Bezpečná  
správa aktív

*Nová stránka  
  na prihlásenie

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

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

helpdesk@td-coop.eu

*Nové  
  zberné účty

Vytvorte si šablónu
„Vlastná karta“

Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk

Ako si vygenerovať
Heslo?

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

Nástroj na 
evidenciu 
splátok PV

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

Evidencia a správa 
členských vkladov
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Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk

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

len jednu stranu” 
sv. Augustín  

október 2019
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