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Február 2022 sa žiaľ do dejín zapíše čiernou 
farbou. Konflikt, ktorý vznikol inváziou Ruska  
na Ukrajinu narušil dlhodobo udržiavaný  
európsky mier a zničil alebo poškodil státisíce 
až milióny ľudských osudov. 
 Práve v týchto časoch je však ešte význam-
nejšie ako inokedy spojiť sa, spolupracovať, 
ostať aktívnymi a konštruktívnymi. 
 Členovia Tradičného družstva to ukazujú 
napríklad pri spoločnom nákupe hromadnej 
zľavy v  nákupnej sieti Kaufland. V situácii, 
keď ceny potravín musia ísť strmo nahor, 
máme vďaka aktivite členov možnosť, ako 
tento trend pre domácnosti krotiť. 
 Podobné ciele máme taktiež s  našimi  
investíciami v  oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie, ktoré zohrajú významnú rolu pri prud-
kom obrate európskej energetickej stratégie. 
Politické a  bezpečnostné rozhodnutie viac di-
verzifikovať zdroje slovenského a  európskeho 
energetického mixu povedie k výraznejšej podpore 
OZE, na ktoré Tradičné družstvo v stratégii stavia. 
 V  aktuálnom čísle Družstevných novín  
si prečítate aj o novinkách v slovenskej verzii 
Tržnice, či príležitostiach a  ponuke dovole-
niek na prichádzajúce leto. 
Ostávajme aktívni a verme v lepšie zajtrajšky,
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Editorial
Vážení čitatelia, členovia 
družstva i záujemcovia 
o členstvo v Tradičnom 
družstve.

Príbehy členov Tradičného družstva  
zo Slovenska, Česka a Poľska.  
Ich ciele a motivácie.
Správca slovenskej Tržnice Marián Bujdoš. 
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Ruská invázia na Ukrajinu urýchli 
energetickú transformáciu v Európe
Energetická kríza, ktorá je pre ruský vpád na Ukrajinu nevyhnutná má 
aj niekoľko pozitívnych vedľajších efektov. Urýchli napríklad trans-
formáciu energetického mixu Európskej únie a Slovenska.  
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Energetická kríza, ktorá je pre ruský vpád na 
Ukrajinu nevyhnutná má aj niekoľko pozi-
tívnych vedľajších efektov. Urýchli napríklad 
transformáciu energetického mixu Európskej 
únie a Slovenska. 
 Závislosť na konvenčných palivách z  Ruska 
má byť v čo najkratšom období nahradená ener-
giami z  iných zdrojov. Nebude to možné a  ani 
nie je zámerom, aby jedného veľkého dodávateľa 
nahradil iný. Európska únia aj Slovensko chcú 
podporiť diverzifikáciu zdrojov, teda energetickú 
sebestačnosť zabezpečiť mixom množstva men-
ších zdrojov elektriny. Významnú rolu v tom zo-
hrajú obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú jednou  
z investičných oblastí Tradičného družstva. 
 Napríklad domové kotolne budú môcť byť 
regulovanými subjektmi už od budúceho roka. 
"MH SR pripravilo ďalší návrh na zmierne-

Ruská invázia na Ukrajinu urýchli 
energetickú transformáciu v Európe

nie dosahov, ktoré so sebou prináša kríza a 
konflikt (na Ukrajine), a to dosahov na ceny 
energií pre spotrebiteľov na Slovensku. Návrh 
zákona sme predložili do skráteného legisla-
tívneho konania, pretože bez jeho existencie 
hrozia štátu, a najmä podnikateľom, ale aj 
iným subjektom veľké hospodárske škody. Je 
to novela zákona o regulácii v sieťových odvet-
viach, ale aj iné zákony, ako je zákon o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zákon 
o energetike," povedal pre TASR štátny tajom-
ník ministerstva hospodárstva Karol Galek. 
 Doplnil, že zákon o podpore OZE mení 
podmienky tzv. lokálneho zdroja. Lokálny 
zdroj do dnešného dňa fungoval tak, že kaž-
dý výrobca vlastnej elektriny si mohol takúto 
elektrinu spotrebovať sám u seba, ale bolo to 
limitované 500 kilowattmi (kW). Po zmene 

zákona bude jediným obmedzením maximál-
na rezervovaná kapacita, teda vlastný príkon, 
čo si výrobcovia spotrebovávajú. Taktiež ne-
budú limitovaní tým, koľko elektriny môžu 
dodať do siete. Doteraz to bolo 10 %.
 Oceliarne, cementárne, nákladná či vla-
ková doprava sú zas podľa slovenských ener-
getikov oblasti, ktoré majú potenciál na nasa-
denie bezemisného tzv. zeleného vodíka ako 
paliva. Ťažiskom jeho výroby by pritom mala 
byť do budúcna elektrolýza. 
 Elektrárne na Slovensku v roku 2020 pod-
ľa neho vyrobili viac ako 29 TWh elektriny, 
pričom polovica prináleží jadrovej energii, 
ktorá je podľa aktuálnej taxonómie označená 
za udržateľnú. Menej ako 20 % z celkového 
energetického mixu pochádza z OZE. 
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„Nájdi skupinu ľudí, ktorí ťa  
vyzývajú a inšpirujú, tráv s nimi 
veľa času a zmení ti to život.“ 

Amy Poehler
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govou spoločnosťou adv, ktorá poskytuje kom-
plexné služby s právnou ochranou prostred-
níctvom 15 dcérskych spoločností. Jedna z 
nich sa špecializuje na profesionálne vedenie 
účtovníctva ktoré je jednou z najdôležitejších 
súčastí každej prosperujúcej firmy. Poskytu-
je špičkové služby v oblasti jednoduchého a 
podvojného účtovníctva, právne zázemie pri 
daňových kontrolách, legálne zníženie ná-
kladov prostredníctvom optimalizácií pod 

Dávame Vám do pozornosti blížiaci sa 31. marec, 
ktorý nedá spávať mnohým podnikateľským sub-
jektom. Je to totiž zákonom stanovený termín 
na podanie daňového priznania k dani z príjmov 
právnickej osoby a k dani z príjmov fyzickej oso-
by za uplynulý rok 2021.
 Ak ste živnostníkom alebo vlastníte s.r.o. či 
občianske združenia, je najvyšší čas rozhodnúť 
sa, komu zveríte svoju účtovnú administratívu.
 Tradičné družstvo spolupracuje s holdin-

dohľadom právnikov. Kladie dôraz na digita-
lizáciu, elektronickú komunikáciu a vzdeláva-
nie klienta a jeho zamestnancov. Špecializuje  
sa aj na spracovanie mzdovej agendy.  
Všetky nadštandardné služby ponúka navyše  
s právnou ochranou.
 V prípade akýchkoľvek požiadaviek nevá-
hajte kontaktovať spoločnosť ADV cez formu-
lár na web stránke Tradičného družstva
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Splňte si daňové povinnosti s pomocou  
partnerstva v Tradičnom družstve

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

Štandardná  
účtovná spoločnosť Účtovníctvo v adv

Analýza účtovných dokladov

Účtovanie účtovníkom

Optimalizácia účtovník účtovník + právnik

Skúsenosti tímu daňový právnik (poradca), 
znalec, kontrolór

Právne zázemie pri daňových kontrolách účtovník účtovník + právnik

Cena služby porovnateľná porovnateľná

Digitalizácia elektronického spisu 

Elektronická komunikácia s klientmi 

Vzdelávanie pre klienta a zamestnancov

marec 2022

Prejsť na formulár 

https://www.td-coop.eu/financie
https://www.td-coop.eu/ekonomicke-sluzby
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Príbehy členov  
Tradičného družstva 
zo Slovenska,  
Česka a Poľska.  
Ich ciele a motivácie. 

Členom družstva som sa stal v roku 2013. Zaujala 
ma myšlienka družstevného dôchodku, spoločné-
ho budovania aktív a tým si vytvoriť a zabezpečiť 
budúce pasívne príjmy.

mátori majú zadané priority, medzi ktoré patrí 
aj družstevná tržnica a že nemajú správcu pre 
slovenský trh. Rozhodnutie stať sa jej správcom 
prišlo o niečo neskôr. Teraz už viem v akom sta-
ve je proces spustenia tržnice, čo treba odstrániť, 
prípadne čo vylepšiť. Naši programátori sú veľmi 
zaneprázdnení, tak zatiaľ pripravujeme pre nich 
podklady na úpravy.  Je pred nami veľká výzva a 
verím, že spoločnými silami to zvládneme.

Projekt družstevnej tržnice ma zaujal od samého 
začiatku. Aj ako zákazníka a hlavne ako predajcu, 
ktorý môže členom družstva ponúknuť svoje pro-
dukty, alebo služby.  Pri mnohých otázkach, kedy 
sa opäť spustí tržnica mi bolo povedané, že progra-

Z pozície správcu by som chcel na tržnici zabez-
pečiť nové produkty, služby a nové spolupráce  
s partnermi. Chcel by som osloviť členov TD  
s možnosťou stať sa predajcom. Dohodnúť pre čle-
nov zaujímavé podmienky, aby pre každého na-
stala situácia win-win-win. Bol by som rád, keby 
sme mali široké zastúpenie rôznych produktov 
od potravín, drogérie, oblečenia až po elektroni-
ku, auto doplnky, náradie, nábytok, darčekové 
predmety a pod. Ak sa to nepodarí priamo cez 
predajcov na tržnici, tak by som chcel využiť 
možnosti ponúk zvýhodnených darčekových 
kariet, ako napr. Kaufland darčeková poukáž-
ka. Kaufland darčeková poukážka si získava ob-
ľubu medzi členmi a postupne pribúdajú ďalšie 
objednávky. Darčekové karty môžeme postupne 
rozšíriť na už vyššie spomínaný sortiment. Čo 
sa týka drogérie plánujem nadviazať a obnoviť 
spoluprácu s predajcom, ktorý už spolupracoval 
s družstvom. U mobilných operátorov plánujem 
vyjednať pre členov TD výhodnejšie podmienky 
na paušály, telefóny, alebo internet. Ďalej by som 
rád vytvoril nové produkty pod vlastnou znač-
kou, kde by išlo až 30% - 40% do zľavových bodov 
pre členov a členovia TD by mali možnosť ich ďal-
šieho predaja. 
 V rámci tržnice plánujem prepojiť a využiť 
už existujúce MLM systémy, kde nie sú registrač-
né poplatky a povinné nákupy na spoluprácu  
a príležitosť pre členov TD. Pre mňa najodvážnej-
ším plánom je sprístupniť tržnicu pre širokú ve-
rejnosť. S čím je úzko späté zabezpečenie platob-
ného procesu platby kartou, prípadne bankovým 
prevodom. V rámci nadviazania nových možných 
partnerských spoluprác plánujem rozšíriť spolu-

Družstvo ponúka nám, svojim členom viacero 
výhod. Najväčšou výhodou je príležitosť vlastniť  
dovolenkový program PV. Členovia, ktorí majú 
zakúpený dovolenkový program Program Vaca-
tion majú doživotnú a dedičnú výhodu v podo-
be týždennej dovolenky v družstevných, alebo 
partnerských apartmánoch a to bez nákladov na 
ubytovanie. Táto výhoda pre člena sa vzťahuje na 
apartmán, na celý týždeň, takže dovolenkovať 
môže celá rodina. Prvých 3000 členov získa na-
viac aj výhodu refundácie (družstevný dôchodok). 
Takže ak sa teraz niekto stane členom Tradičné-
ho družstva, nielen že bude pravidelne dovolen-
kovať, ale do budúcna v strednodobom horizon-
te cca 15 rokov získa aj podiel na zisku družstva, 
ktorý si môže nechať pravidelne vyplácať ako tzv. 
družstevný dôchodok. Družstvo myslí na svojich 
členov a reagovalo aj na aktuálnu infláciu. Zabez-
pečilo im zvýhodnené darčekové poukážky na 
nákup v sieti predajní Kaufland Slovensko. Pri 
kombinácii zliav, môže člen ušetriť na nákupe až 
10% a viac. Podľa mne dostupných informácii sa 
pripravujú ďalšie zaujímavé výhody pre členov, 
medzi ktoré patrí aj nakupovanie na družstevnej 
on-line Tržnici.

Ako dlho ste členom Družstva a čo vás k jeho 
myšlienke priviedlo?

V súčasnosti sa viac venujete práve projektu 
Tržnica. Prečo ste sa rozhodli zaoberať práve ňou?

Aké sú vaše plány v projekte?
Aké výhody členstva družstva oceňujete najviac?

Marián Bujdoš,  
Správca 
slovenskej Tržnice

marec 2022
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Tržnica prejde niekoľkými technickými zmena-
mi. Jenou z nich bude nová kategorizácia produk-
tov. Taktiež plánujeme  pridať aj nové funkcionali-
ty. Najväčšia zmena by mala nastať v komunikácii 
medzi správcom tržnice a členmi TD (zákazníkmi). 

Pripravujeme aj marketing,  aby sme do budúcna 
oslovili aj nových zákazníkov.

Mojím prianím je, aby tržnica bola čo najat-
raktívnejšia pre členov družstva. Aby mali 
radosť z nakupovania. Aby sa nám podarilo 
získať čo najviac spokojných predajcov so ši-
rokým sortimentom tovarov a služieb. Aby si 
členovia uvedomili, že svojou lojalitou a naku-
povaním na tržnici podporia nielen samých 
seba, ale všetkých členov TD.  

prácu s našim členom a partnerom, so spoločnosťou 
adv holding. Pokúsim sa zabezpečiť spoluprácu a por-
tál na nákup leteniek a rôznych pobytov v hoteloch a 
pod., za čo by členovia získali zľavové body. Prípadne 
dohodnúť affiliate partnerstvo. Viem si predstaviť za-
ujímavú spoluprácu s ďalšími slovenskými družstva-
mi. Čaká nás veľa výziev, ale pevne verím, že postupne  
a spoločne to zvládneme. Týmto apelujem na našich 
členov a budem rád ak sa zapoja do tvorby nášho e-
-shopu a zašlú mi na email shopsk@td-coop.eu ich 
postrehy, návrhy, prípadne prejavia záujem stať sa 
predajcom.

Najdôležitejším cieľom Tržnice je priniesť čo 
najviac zľavových bodov pre členov TD, nových 
zákazníkov a tým aj nové príjmy pre predajcov 
na Tržnici. Pri správnom a pravidelnom použí-
vaní (nakupovaní) získajú členovia TD za svoj 
bežný nákup zľavové body (cash back). Členovia, 
ktorí robia pravidelné obraty ich vedia použiť 
ako poplatok v TD-Pay a takto si znížiť náklady 
na obrat. Noví členovia, ktorí majú zakúpený 
dovolenkový Program Vacation či už v celosti, 
alebo na splátky si tieto zľavové body môžu zbie-
rať počas celého roka.  Raz v roku budú môcť 
Tradičné družstvo požiadať o ich vyplatenie 
(podľa platnej legislatívy) a uhradiť s nimi napr. 
ďalšiu splátku prípadne ďalší nákup na tržnici. 
 Uvediem príklad: Ak si člen cez družstevnú 
tržnicu zakúpi darčekovú poukážku do Kauflan-
du v hodnote 100,- Eur, získa 5 zľavových bodov. 
Pri pravidelnom mesačnom nákupe počas roka 
nazbiera 60 zľavových bodov = 60 Eur, ktoré po-
žiada o vyplatenie, alebo použije v TD-Pay.   
 Tržnica je obchodná platforma, ktorá je ná-
strojom družstva pre členov družstva. Je to veľ-
mi zaujímavý projekt s veľkým potenciálom.

Akými zmenami prejde? 

Ako by ste chceli, aby vyzerala nová podoba Tržnice?

Čo sú ekonomické ciele Tržnice? 

200 krajinách. V roku 2021 zaznamenal SWIFT 
v priemere 42 miliónov platobných správ denne. 
 Nie je to jediný podobný finančný systém, 
ale keďže prenáša 41 % všetkých transakcií, 
má medzi podobnými mechanizmami medzi-
národných finančných prevodov dominantné 
postavenie. 
 26. februára USA, EÚ, Spojené kráľovstvo  
a ďalší spojenci zakázali Ruskej centrálnej ban-
ke a kľúčovým bankám v Rusku účasť na tejto 
najväčšej celosvetovej sieti správ o bankových 
transakciách.
 Hneď v  ďalší deň Rusi postávali v dlhých 
radoch, aby vybrali čo najviac cudzej meny.  
Do konca dňa väčšina ruských bánk zastavila 
výbery cudzej meny a zostali len ruble.

Redakcia DN

Mechanizmus SWIFT, ktorý je pre medziná-
rodný obchod kľúčovým nástrojom a preto je 
vlajkovou loďou protirežimových sankcií voči 
Rusku, používa model podobný družstevnému 
podnikaniu.
 Trocha zjednodušene preto možno povedať, 
že ide o družstvo. Ako uvádza server thenews.
coop, SWIFT je takzvané družstvo druhej 
úrovne založené v Belgicku podľa belgického 
družstevného práva. Za skratkou sa skrýva ná-
zov Society for Worldwide Interbank Financial  
Telecommunication.
 Spoločnosť bola pôvodne založená v roku 
1973 celkovo 239 finančnými inštitúciami  
v pätnástich krajinách, v  ďalších rokoch naďa-
lej rástla. Do roku 2022 SWIFT prepojil viac 
ako 11 000 finančných inštitúcií vo viac ako  

SWIFT. Kľúčový prvok protikremeľských 
sankcií je tiež družstvom
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Marián Bujdoš,  
Správca 
slovenskej Tržnice
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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:



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*
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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
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Pobrežie Costa del Sol, inak povedané pobrežie 
slnka, je dominantou andalúzskej provincie. 
Rozkladá sa na juhu Španielska v celkovej dĺž-
ke asi 160 kilometrov. Costa del Sol je oblasťou, 
ktorá zahŕňa to najlepšie zo Španielska v pod-
nebí, ktoré je možno najlepšie v Európe a môže 
sa pochváliť v počte približne 300 slnečných dní 
v roku. Je tu málo zrážok, neustály vánok a prí-
jemné teploty sa tu držia po celý rok. Dlhé krásne 
pláže omýva smaragdovo sfarbené, priezračné 
more. Pri pobyte v tejto oblasti sa nám ponúka 
krásna príroda a krajina a historicky zaujímavé 
miesta. Nachádza sa tu všetko pre strávenie po-

Slnečné Costa del Sol: dobrá adresa 
pre vašu dovolenku s Programom PV

kojnej alebo naopak, aktívnej dovolenky.
 Vysoké útesy sa stretávajú s morom východ-
ne od Malagy a pomaly sa zužujú dolu k Nerji, 
kde sa môžete rozhodnúť, či sa vyberiete sme-
rom k trblietavým plážam v malých zátokách 
alebo sa uložíte na rozľahlých bielych piesočna-
tých plážach, ktoré sa tiahnu až kam oko dovidí. 
 Milovníci prírody tu majú o zábavu posta-
rané vďaka prírodným rezerváciám, krásnym 
záhradám a mnohým miestam pre turistiku. 
Od hôr a mokradí, po pláže a lesy, až k sopkám 
a jazerám sa 14 španielskych národných parkov 
jednoznačne vyznačuje svojou rozmanitosťou 

ako aj úžasným ekologickým bohatstvom. Prí-
roda je absolútnym protagonistom týchto jedi-
nečných oblastí, z ktorých niektoré sa radia do 
svetového dedičstva UNESCO. 
 Medzi atrakcie v ľahkej vzdialenosti autom 
alebo autobusom patrí napríklad Malaga, mesto 
plné atrakcií s očarujúcou históriou.
 Oblasť západne od Malagy je oveľa viac 
rozvinutá pre cestovný ruch. Smerom na dol, 
na západný okraj La Lina sa prechádza oko-
lo Marbelly. Mottom Marbelly je „Spôsob ži-
vota“ a je hneď na prvý pohľad jasné, že toto 
luxusné letovisko ponúka všetko a ešte viac  
a dostáva sa do popredia ako obľúbené miesto 
pre bohatých a slávnych ako aj bežných ľuďí, kto-
rí sú ochotní zaplatiť len trochu navyše za Špa-
nielsku verziu St Tropez. Marbella má však aj 
inú stránku s atmosférou individuality a skrom-
nosti, ktorú sa dá najlepšie oceniť pri objavovaní 
zadných uličiek v starej časti mesta. Jedným z 
najkrajších miest je legendárne Pomarančové 
námestie, ktoré sa nachádza hneď vedľa hlavnej 
ulice v staršej štvrti a je tiež domovom radnice  
a turistickej kancelárie zo 16. storočia.

Medzi ďalšie obľúbené 
miesta Costa del Sol patria:
Sabinillas - malá španielska prímorská dedi-
na s nádhernou piesočnatou plážou a prome-
nádou. Ponúka dobré miestne obchody s kva-
litným tovarom, plážové reštaurácie a bary.

marec 2022
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Mesto  Benahavis  je známe vďaka svojim 
reštauráciám na pobreží Costa del Sol. Je to 
malá horská dedinka, ale nájdete tu tie najvy-
beranejšie reštaurácie.

Puerto de La Duquesa  sa môže pochváliť 
krásnym prístavom. 

Lanovka  Benalmádena  - z vrcholu hory 
Calamorro budete mať ako na dlani nielen 

Alboran Hills
Holiday Village  
Costa del Sol Mainland Spain
———
15.4.–22.4./ 27.05.–03.06./ 
15.07.–22.07.

Club 
Marbella  
Costa del Sol Mainland Spain
———
31.03.– 07.04./ 01.04. – 08.04.

Duquesa Fairways 
Apartments   
Costa del Sol Mainland Spain
———
01.04.– 08.04./ 22.04.– 29.04./ 
15.07.– 22.07.

Heritage Resorts  
Marbesa Club  
Costa del Sol Mainland Spain
———
01.04.– 08.04

Kingfisher Club  
at Benal Beach  
Costa del Sol Mainland Spain
———
02.04.– 09.04

celé pobrežie Costa del Sol, ale dokonca uvidí-
te až do Afriky!

Marína Puerto Banus sa hemží milionármi 
a luxusnými jachtami. Ak ste fanúšikmi krás-
nych lodí, túto zastávku nesmiete vynechať.

Malebná španielska rybárska dedina Castille  
de La Duquesa  s dobrými reštauráciami  
a známymi barmi. 

Ronda, nachádzajúca sa v kopcoch s najstar-
šou býčou arénou v Španielsku a priepasťou, 
ktorá rozdeľuje mesto na dve časti.

Svetoznámy  Gibraltár,  nachádzajúci sa len 
kúsok od hlavného námestia La Linea, kde si 
môžete užiť bezcolné nákupy či pozorovanie 
delfínov a opíc. 

Orientálne Maroko je vzdialené len 45 minút 
člnom z Gibraltáru. Behom niekoľkých minút 
sa máte možnosť preniesť na exotický africký 
bazár zvaný Souk.
 Dovolenka v Costa del Sol ponúka leňo-
šenie na širokých a čistých plážach, kde si 
môžete užiť širokú škálu vodných športov, 
ale aj objavovanie miestnej kultúry a pohody. 
Preskúmajte 3000-ročnú históriu tejto oblas-
ti, vydajte sa do hornatého vnútrozemia kde 
je veľa zaujímavých dedín, ktoré čakajú na 
ich objavovanie. Vychutnajte si širokú škálu 
jedál z rýb, ktoré sú pre túto oblasť typické,  
a ak chcete, môžete si pozrieť aj býčie zápasy. 
Z dovolenky v Španielsku si domov odnesiete 
viac ako len neuveriteľné spomienky. Vopred 
Vás však musíme upozorniť na to, že nebuďte 
ani trochu prekvapení, ak sa sem rozhodne-
te ešte raz vrátiť. Je tu toho toľko, čo môžete  
vidieť, robiť a užívať si, že opakované výlety  
sú takmer nevyhnutnosťou.
Barbora Zagorová, Project manager pre PV

Momentálne dostupné destinácie na 
pobreží Costa del Sol cez                     : 

https://7across.com/resorts/Spain/Mainland/Costa-del-Sol/Alboran-Hills-Holiday-Village
https://7across.com/resorts/Spain/Mainland/Costa-del-Sol/Club-Marbella
https://7across.com/resorts/Spain/Mainland/Costa-del-Sol/Duquesa-Fairways-Apartments
https://7across.com/resorts/Spain/Mainland/Costa-del-Sol/Heritage-Resorts-Marbesa-Club
https://7across.com/resorts/Spain/Mainland/Costa-del-Sol/Kingfisher-Club-at-Benal-Beach
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Organizácia OSN pre výživu a poľnohospo-
dárstvo (FAO) uviedla, že medzinárodné ceny 
potravín v dôsledku vojny na Ukrajine môžu 
stúpnuť až o 20 %. Index cien potravín FAO sa 
vo februári dostal na rekordné maximum a je 
takmer isté, že v najbližších mesiacoch bude  
v dôsledku vojny na Ukrajine pokračovať v raste.
 Družstevníctvo ponúka riešenia pre svojich 
členov aj v týchto neľahkých časoch. Družstvo nie 
je charita, ale členovia si vzájomnou spoluprácou  
a pomocou vedia pomôcť aj sami. Voči prudké-
mu nárastu cien potravín sa rozhodli využiť svo-
ju kúpnu silu a získať tak percentá zľavy naviac.  
 Členovia družstva sa spojili a nakúpili 
spoločne Darčekové poukážky z Kauflandu. 
Keby tak urobil každý člen jednotlivo, získal 
by síce Darčekovú poukážku, ale nezískal by 
extra zľavu z množstevného nákupu. Spoloč-
né nakupovanie umožňuje členom udržať si 
viac peňazí vo svojich peňaženkách. Presne  
tak k tomu pristupovali aj družstevní-
ci v minulosti, od ktorých sa nám zachoval  
známy výrok: “Lepší ten groš čo nevydáš, ako 
ten, čo ťažko zarobíš”. Keďže družstvo sa venuje 
budovaniu aktív a pasívnych príjmov, za ušet-
rené peniaze si členovia môžu kúpiť viac člen-
ských vkladov v družstve, ktoré im zabezpečia 
vyšší podiel na zisku. 
 Aj z tejto aktivity je zrejmé, že vzájomná dôvera  
a spolupráca v družstve sa vypláca všetkým zú-
častneným.    

Redakcia DN

Členovia si pomáhajú v neľahkých časoch

Opýtali sme sa našich členov, 
aké sú ich prvé skúsenosti  
s platbou prostredníctvom  
Darčekovej poukážky. Prinášame 
Vám ich spontánne odpovede. 

Ľubica K. 
Nemám OR v mobile, vytlačila som si ho na 
papier a vystrihla. Pri pokladni mi povedali, že 
sa jedná o darčekovú poukážku. Kód načítali 
na spodnej časti terminálu platobných kariet. 

Mária F. 
Teším sa na nákupy v Kauflande, je tam široký 
sortiment tovaru, pod jednou strechou. Šetrí 
to čas na iné aktivity pre seba a rodinu. Darče-
kové poukážky je super nakupovanie. :)

Jozef L. 
Dnešný nákup sa niesol v duchu veni, vidi, 
vici, no nedalo sa vyhnúť zaplateniu. Inak úpl-
ne bez problému, stačilo oskenovať QR. QR 
bol z fotky v mobile.

Zuzana L. 
My sme vyskúšali platbu pri samoobsluž-
nom stojane, kde si po skenovaní všetkých 
produktov vyberiete ako spôsob platby 
"Platba darčekovou poukážkou" a jednodu-
cho naskenujete QR kód.

Hanka J. 
Ja som tiež platila QR kódom a mne sa to 
páči. U nás v Bardejove povedali, že sa s tým  
nestretli. Tak som povedala, že odteraz to 
bude častejšie. :-)

Matej V. 
Ja som už v Kauflande minul dve darčekové 
poukážky a tretia sa už používa. Je to perfekt-
né. Najprv odskenujem Kaufland card, potom 
prepnem na QR kód darčekovej poukážky a vy-
bavené. Žiadne kódy netreba zadávať a stačí mať 
so sebou mobil, čo má každý z nás neustále vo 
vrecku. Odporúčam každému. Teším sa, ako bu-
deme mať také poukážky aj do iných obchodov. 

Mária J. 
Môj nákup som už vykonala dvakrát, mám už 
druhú poukážku. Rozmýšľam, že objednám 
znovu, aby sme naplnili počet, nech máme tých 
5%. Pri prvom nákupe som si aktivovala kartu 
Kauflandu, nákup prešiel cez telefón, som veľmi 
spokojná. Odporúčam aj ostatným členom. Je tu 
výhoda dlhej platnosti. Spomenula som si teraz 
na príslovie: Nezistiš, nevieš. 

Darčeková poukážka

8000099785010379

Jarka J. 
Aj ja som už 2x robila nákup v Kauflande v 
Prešove. Prvýkrát som bola veľmi zvedavá 
ako to bude prebiehať, lebo QR kód som mala 
len prefotený v mobile. A taktiež to v pohode 
cvaklo. Predavačka mi povedala, že aj ona také 
chce… tak som jej povedala, že treba prísť k 
nám do družstva.  :-)



O N L I N E

Pozvánka na 
elektronickú 

členskú schôdzu

30 apríl 2022 o 10:00

TRADIČNÉHO DRUŽSTVA

Spôsob prihlásenia a účasti na elektronickej členskej schôdzi je: 
Člen sa prihlási (ID a heslom) do svojej členskej zóny SAMKO, kde si klikne na 
dlaždicu Členská schôdza. Následne po kliknutí, že sa „chce zúčastniť schôdze“ 
si vyplní svoje číslo mobilu, na ktorý dostane jedinečný autorizačný kód.  
Elektronická členská schôdza sa uskutoční dňa 30. 4. 2022 (sobota) o 10:00. 
Program nájdete v newslettri.

Tešíme sa na Vašu účasť

Vážený člen/ka družstva Tradičné 
Družstvo, srdečne Vás pozývame 
na elektronickú členskú schôdzu, 
ktorá sa uskutoční prostredníctvom 
telekomunikačného prostriedku elektron-
icky (online) v zmysle Stanov čl 23 ods. 7.
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Tradičné družstvo sa radí k moderným druž-
stvám a svoje členské schôdze vedie online 
už od svojho vzniku. Máme vo svojich stano-
vách zavedený inštitút elektronickej členskej 
schôdze, ktorý umožňuje elektronické hlaso-
vanie členov. Aj samotná pandémia koronaví-
rusu nám ukázala nutnosť využívania týchto 
mechanizmov. O to viac, že v Tradičnom druž-
stve máme členov z mnohých štátov EU. Takto 
môžeme v našom družstve zabezpečiť vyššiu 
účasť členov a mať tak istotu, že riadenie druž-
stva je prejavom vôle väčšiny členov. Predo-
všetkým členovia z iných krajín si túto formu 
organizovania členskej schôdze veľmi pochva-
ľujú, lebo im to šetrí množstvo času, ktorý by 
inak strávili cestou na členskú schôdzu a tiež 
náklady na cestovanie a ubytovanie. Z pohod-
lia svojho domova tak môžu slobodne vyjadriť 
svoj názor a demokraticky sa tak podieľať na 
kontrole družstva. Na členskú schôdzu členo-
via využívajú špeciálne upravené prostredie 
na hlasovanie vo svojej členskej zóne Samko. 
 Aj koncom apríla sa členovia budú môcť  
zúčastniť na elektronickej členskej schôdzi 
Tradičného družstva, na ktorú srdečne pozý-
vam všetkých členov TD.

Ing.Zuzana Lukáčová,  
podpredsedníčka TD

Naše družstvo ide s trendom…  
členovia sa zúčastňujú  
elektronických členských schôdzí 

marec 2022

Zdroj internet

“Medzinárodná družstevná aliancia (ICA), ktorá zastupuje, zjednocuje a 
slúži družstvám na celom svete, vydala ešte v roku 2015 “Usmernenie k 
družstevným princípom”, kde sa píše aj o tom, aby družstvá pre podporu 
osobnej účasti členov na členskej schôdzi a zabezpečeniu kontroly nad 
družstvom, využívali inovatívne mechanizmy účasti, napríklad aj elektro-
nickú účasť a hlasovanie na členských schôdzach. “

Elektronické hlasovanie na členských schôdzach družstiev nieje nič  
výnimočné. Skvelým príkladom z Európy, ako šetriť náklady členom  
a aj životné prostredie a súčasne zabezpečiť demokratickú kontrolu nad 
družstvom je PSD Bank Westfalen-Lippe eG so sídlom v nemeckom  
Münsteri. Táto banka je jednou zo 14-tich nezávislých bánk bankovej sku-
piny PSD a je jednou z prvých bánk, ktorá vedie voľby svojich zástupcov 
inovatívnym spôsobom šetriacim zdroje – online, ako vysvetľuje jej pred-
seda Reinhard Schlottbom. Členovia tohto družstva volia svojich zástup-
cov elektronicky (online) od roku 2009. Banka tak svojim členom umož-
ňuje hlasovať rýchlo a pohodlne a desaťtisíce oprávnených voličov si tak 
môžu uplatniť svoje volebné právo online. Online hlasovanie v družstvách 
je pohodlné a ukazuje, že družstvo sa zameriava na budúcnosť a využíva 
inovatívne technológie na uľahčenie a zvýšenie účasti na hlasovaní.

Zdroj internet



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

„Bulharské probiotiká poznám už asi viac ako 10 
rokov. Mala som cysty na vaječníkoch, časté zápaly 
močových ciest, silnú menštruáciu, veľa bolesti a 
rôzne iné gynekologické  problémy. Po mojom opise 
problému mi bol odporúčaný prášok Laktera + 
Nature a kapsule s probiotickou bulharskou ružou. 
Do troch mesiacov problémy prešli. Užívam dodnes. 
Som s probiotikami veľmi spokojná, zvýšila sa moja 
imunita, viac vládzem a bolesti sa stratili. Probiotiká 
sú super a už budú mojim partnerom.“



čiže každoročného cyklu koordinácie hos-
podárskej, fiškálnej, pracovnej a sociálnej 
politiky v rámci EÚ, ako aj celoeurópskych 
predpisov o rovnakom zaobchádzaní, ktoré 
stanovujú minimálne úrovne ochrany za-
mestnancov žijúcich a pracujúcich v Európ-
skej únii.

Rada EÚ pre zamestnanosť, sociálnu po-
litiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti 
(EPSCO) sa v pondelok v Bruseli zaoberala 
aj možnosťami, ako čo najlepšie pomôcť ute-
čencom z Ukrajiny. Informuje spravodajca 
TASR s odkazom na vyhlásenie štátneho ta-
jomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR Borisa Ažaltoviča.
 Ten po skončení zasadnutia EPSCO pri-
pomenul, že Slovensko sa na Rade ministrov 

Krajiny Európskej únie (EÚ) by už teraz mali 
začať plniť zásobníky plynu, aby sa pripravi-
li na budúcu zimu a na prípadné dodávkové 
šoky, uvádza sa v návrhu, ktorý by na budúci 
týždeň mali schváliť lídri EÚ. TASR o tom in-
formuje na základe správy agentúry Reuters.
Ruský útok na Ukrajinu spôsobil, že krajiny 
EÚ sa minulý týždeň už dohodli na postup-
nom znižovaní závislosti od dovozov fosíl-
nych palív z Ruska. Medzi dohodnuté kroky 

prihlásilo k deklarácii troch pobaltských 
krajín, Rumunska a ostatných krajín Vyše-
hradskej štvorky (V4), ktorá odsúdila invá-
ziu Ruska na Ukrajinu.
 "Spoločne chceme prijímať také opatre-
nia, aby bolo možné prijať čo najviac utečen-
cov z Ukrajiny," vysvetlil Ažaltovič.
 Dodal, že európski ministri zodpovední 
za oblasť práce a sociálnych vecí ocenili ini-
ciatívu CARE Európskej komisie, ktorá za-
vádza väčšiu možnosť čerpania eurofondov.
"Umožní to, aby aj zdroje z Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja mohli byť použité 
na pomoc ukrajinským utečencom na ich 
lepšiu integráciu do spoločnosti," vysvetlil 
štátny tajomník.
 Ďalšie rokovania sa týkali smernice EÚ 
požadujúcej väčšie zastúpenie žien v pred-
stavenstvách spoločností kótovaných na 
burze, zhodnotenia európskeho semestra, 

patrí zvyšovanie dovozov skvapalneného 
zemného plynu (LNG) a urýchlenie využíva-
nia obnoviteľných zdrojov.
 Úplné odstrihnutie však bude trvať roky, 
preto členské štáty EÚ plánujú tiež opatre-
nia, aby zmiernili prípadný výpadok dodávok  
z Ruska, na ktoré pripadá 40 % európskej 
spotreby plynu, 27 % z dovozov ropy a 46 % 
z importov uhlia.
 "Dopĺňanie zásobníkov plynu v Únii by sa 
malo začať teraz. Členské štáty a Európska 
komisia budú naliehavo koordinovať opatre-
nia potrebné na zabezpečenie adekvátnych 
úrovní naplnenia zásobníkov plynu pred bu-
dúcou zimou," uvádza sa v návrhu, ktorý mala 
k dispozícii agentúra Reuters. Ten by lídri EÚ 
mali schváliť na samite, ktorý sa bude konať 
24. a 25. marca.
 Európska komisia do apríla predloží ná-
vrh pravidiel, podľa ktorých by krajiny EÚ 

Slovensko  
víta možnosť 
použiť eurofondy  
na pomoc  
utečencom

EÚ pripravuje 
opatrenia kvôli 
prípadnému  
výpadku plynu  
z Ruska

Investičný fond 
pomôže podnikom 
zasiahnutých  
pandémiou
Európsky investičný fond (EIF), ktorý je sú-
časťou skupiny Európskej investičnej banky 
(EIB), poskytne štátnej Slovenskej záručnej 
a rozvojovej banke (SZRB) 56 miliónov eur  
v zárukách na podporu malých a stredných 
podnikov zasiahnutých pandémiou ochorenia 
COVID-19. To slovenským firmám umožní 
získať financovanie v celkovej výške až 80 mi-
liónov eur, informovala v piatok SZRB.
 Transakcia využíva Európsky záručný fond 

(EGF), ktorý založila skupina EIB v máji 2020 
ako reakciu na pandémiu COVID-19. Záruky 
umožnia spoločnostiam doplniť svoj prevádz-
kový kapitál a vyriešiť potreby súvisiace s ďal-
šou likviditou alebo prebiehajúcimi a novými 
investíciami a plánmi expanzie.
 "Naše záruky pre SZRB odomknú nový 
zdroj dostupnejšieho financovania pre malé  
a stredné podniky na Slovensku, podporia  
zvyšovanie zamestnanosti a hospodársky  
a sociálny rozvoj Slovenska," uviedol výkonný 
riaditeľ EIF Alain Godard.
 Minister financií Igor Matovič (OĽANO) 
zdôraznil, že pre slovenské firmy bude dostup-
ný ďalší produkt, ktorý potvrdzuje dôležitosť 
Európskeho záručného fondu. "Do fondu sme 
sa v minulosti zapojili, aby sme dokázali riešiť 
ekonomické dopady pandémie a následné zo-

mali spoločne zabezpečiť, že zásobníky plynu 
budú každý rok do 1. októbra naplnené mini-
málne na 90 %. Aktuálne sú zásobníky napl-
nené na 26 %.
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tavenie. Vnímame, že financie z fondu sú teraz 
ešte potrebnejšie aj vzhľadom na smutné uda-
losti u našich susedov," uviedol Matovič.
 Ide už o štvrtú transakciu skupiny EIB re-
alizovanú prostredníctvom Európskeho zá-
ručného fondu a tretiu transakciu Európskeho 
investičného fondu na Slovensku. Doposiaľ 
poskytla skupina EIB už 513 miliónov eur v zá-
rukách EGF, 413 miliónov eur prostredníctvom 
EIF a 100 miliónov eur poskytla priamo EIB.
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Na Slovensku sa zavedú limity verejných výdav-
kov v rámci novely zákona o rozpočtových pra-
vidlách verejnej správy. Právnu normu v stredu 
schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi 
95 zo 129 prítomných poslancov.
 O zavedení limitu verejných výdavkov hovo-
rí pozmeňujúci návrh z výborov, ktorý plénum 
tiež schválilo. Doplnil do zákona ich definovanie 
aj spôsob jeho určenia. Limitom verejných vý-
davkov sa rozumie maximálna výška celkových 
časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov 
verejnej správy. Vypočítavať ho bude Rada pre 
rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Nevzťahuje 
sa napríklad na výdavky územnej samosprávy, 
prostriedky z rozpočtu Európskej únie (EÚ) či 
prostriedky štátneho rozpočtu určené na finan-
covanie spoločných programov SR a EÚ.
 Limit verejných výdavkov bude prvýkrát 
platiť v rozpočtovom roku 2023. V ôsmom vo-
lebnom období národnej rady sa limit verejných 
výdavkov určuje na roky 2023 až 2025. Nedodr-
žanie limitu verejných výdavkov na roky 2023  
a 2024 sa nebude považovať za porušenie povin-
nosti podľa tohto zákona.
 Na posilnenie strednodobej záväznosti roz-

počtu sa limit výdavkov stanovuje na každý rok 
volebného obdobia. Na dosiahnutie cieľa dlhodo-
bej udržateľnosti verejných financií je podľa spo-
ločnej správy z výborov samotný limit výdavkov 
potrebné napojiť na výsledkové ciele štrukturál-
neho salda. Výpočet plánovanej hodnoty štruk-
turálneho salda potrebného na výpočet limitu 
verejných výdavkov sa zároveň automatizuje bez 
potreby určenia cieľov vládou.
 Limity verejných výdavkov bude schvaľovať 
národná rada. Uznesenie národnej rady má ob-
sahovať hodnotu limitu verejných výdavkov na 
jednotlivé roky a uverejňovať sa bude v Zbierke 
zákonov.
 Zavádza sa tiež povinnosť, aby počas uplatňo-
vania opatrení podľa ústavného zákona o rozpoč-
tovej zodpovednosti a potreby prijímať opatrenia 
na zlepšenie hospodárenia SR boli pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy s dôsledkom na prekročenie 
limitu verejných výdavkov predkladané a prero-
kované už vo výboroch národnej rady.
 Aktualizácia stanoveného limitu má zohľad-
niť prípadné odchýlenia v odhadoch jednotlivých 
rozpočtových položkách či identifikované nepl-
nenie výdavkového limitu v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku. Podobne sa v aktualizácii li-
mitu zohľadní potreba uplatňovania sankčných 
mechanizmov vychádzajúcich z uplatňovania 
sankcií dlhovej brzdy. Určujú sa aj ďalšie situá-
cie, keď sa limity výdavkov aktualizujú. Zákon 
rieši i fungovanie limitu výdavkov počas ekono-
mickej krízy a po jej skončení sa. Nad rámec li-
mitu verejných výdavkov bude možné realizovať 

V zákone o roz-
počtových pra-
vidlách sa zavedú 
výdavkové limity

výdavky z účelovo určených príjmov, napríklad 
darov, grantov, transferov.
 Zavedú sa tiež odstupňované reputačné 
sankcie pre vládu pri nesplnení limitu výdav-
kov za predchádzajúci rok. Povinnosť pre vládu 
požiadať národnú radu o hlasovanie o vyslove-
ní dôvery vláde je obmedzená na situáciu, keď 
opakovane nesplní limit výdavkov s výraznou 
odchýlkou a sankciu znáša vláda v tom istom vo-
lebnom období, keď došlo k opakovanému nespl-
neniu limitu.
 Návrh zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy mal byť pôvodne vykonávacím 
zákonom, ktorý mal zaviesť výdavkové limity do 
rozpočtového procesu. Pozmeňujúcim návrhom 
sa však upravil tak, že tieto limity zavádza.
 Záväzné limity verejných výdavkov mala pô-
vodne zaviesť novela ústavného zákona o rozpoč-
tovej zodpovednosti, ktorá sa však presunula až 
na júnovú schôdzu. V koalícii totiž nebola dohoda 
na tomto ústavnom zákone. Výdavkové limity sú 
aj míľnikom v pláne obnovy. Rokovania o dlhovej 
a daňovej brzde by mali pokračovať neskôr.
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Rast ekonomiky 
EÚ bude pre vojnu  
na Ukrajine slabší 
než očakávané 4 %

Francúzi chcú  
prekonať odpor 
niektorých členov  
EÚ voči globálnej dani

Prognóza rastu ekonomiky Európskej únie (EÚ) 
už nie je realistická vzhľadom na vojnu na Ukra-
jine a sankcie proti Rusku, uviedol eurokomisár 
pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. TASR o tom 
informuje na základe správy agentúry DPA. Eu-

Francúzsko má v úmysle využiť utorkové (15. 3.) 
stretnutie ministrov financií Európskej únie (EÚ), 
aby prekonalo odpor niektorých členov bloku pro-
ti plánom na zavedenie globálnej minimálnej dane 
z príjmu právnických osôb, Vyhlásil to v pondelok 
minister financií Bruno Le Maire.

rópska komisia (EK) ešte vo februári počítala, že 
hrubý domáci produkt (HDP) EÚ tento rok stúp-
ne o 4 %. Vzhľadom na aktuálny vývoj je to ne-
pravdepodobné, povedal Gentiloni na zasadnutí 
ministrov financií EÚ v Bruseli.
 EK ešte v minulom roku prognózovala pre rok 
2022 expanziu o 4,3 %. Neskôr svoju predpoveď 
skresala na 4 % z dôvodu vysokej inflácie, naru-
šenia dodávateľského reťazca a rýchleho šírenia 
koronavírusového variantu omikron.
 Vojna na Ukrajine predstavuje ďalšie riziko 
ohrozujúce ekonomiku EÚ, keďže v jej dôsledku 

 Takmer 140 štátov podporilo minulý rok  
v októbri plány na minimálnu sadzbu dane z príj-
mu právnických osôb vo výške 15 % ako súčasť me-
dzinárodnej dohody, ktorá má zabrániť nadnárod-
ným spoločnostiam zaknihovať si zisky v krajinách  
s nízkymi daňami.
 Le Maire, jeden z najhorlivejších stúpencov 
reformy, sa chce počas polročného francúzske-
ho predsedníctva EÚ, ktoré trvá do konca júna,  
dohodnúť na realizácii dohody na úrovni EÚ.
 Francúzsky minister novinárom povedal, že  
v uplynulých dňoch hovoril s partnermi z Ma-
ďarska, Švédska, Českej republiky, Poľska a Írska  
s cieľom dosiahnuť dohodu na utorkovom 

prudko zdraželi energie a komodity, čo ešte zrých-
li infláciu. Okrem toho sa zvýšia verejné výdavky, 
keďže štáty prijímajú ľudí utekajúcich pred voj-
nou a snažia sa zmierňovať následky rastu cien 
energií, čo takisto spomalí rast ekonomiky.
 Podľa Gentiloniho únia musí reagovať rýchlo 
a razantne ako počas koronakrízy, čo zabezpečí 
zotavenie ekonomiky.
 Holandská ministerka financií Sigrid Kaago-
vá uviedla, že únia bude ešte dlho pociťovať mak-
roekonomické následky vojny, ale v krátkodobom 
horizonte sa nedostane do recesie.

stretnutí s kolegami z EÚ. Daňové otázky si to-
tiž vyžadujú jednomyseľné schválenie v rámci 
európskeho bloku.
 „Stále sú tu jedna alebo dve politické prekážky, 
ale nie som bez nádeje, že môžeme dosiahnuť kon-
senzus medzi 27 (členskými krajinami),“ povedal 
Le Maire novinárom pred stretnutím v Bruseli, 
ktorému bude predsedať.
 Organizácia pre hospodársku spoluprácu  
a rozvoj (OECD), ktorá od začiatku vedie globál-
ne rokovania o dohode, minulý mesiac uviedla,  
že dohoda je "na dobrej ceste", ale bude potrebovať 
politický kompromis, aby vstúpila do platnosti  
na budúci rok, ako sa plánovalo.
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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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