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Editorial
Milí členovia,

väčšina z Vás má ešte v pamäti, za akých okolností vzniklo naše Tradičné družstvo. Bola to
náročná doba poznačená konfliktom a pandémiou. Napriek zložitému obdobiu sa nám
v druhom účtovnom roku podaril zaujímavý
nárast. Je to vďaka Vám, ktorí ste pokračovali vo svojich obratoch, alebo ste si aj kúpili
PV v TD. Dnes máme vďaka tomu v družstve
stabilizovaný cash-flow, ktorý môže byť základom pre rozvoj pasívnych príjmov. Za necelé 4 mesiace sa nám podarilo sprostredkovať
vyše 250 zmlúv dovolenkového programu
PV. V budúcnosti to prinesie príjem okolo 1,5
mil. eur. V tomto roku očakávame rozšírenie
aktivít našich konzultantov a máme v pláne
dosiahnuť do konca roku cieľ 600 zmlúv PV.
To spôsobí, že budeme mať dosť prostriedkov
na rekonštrukciu Hotela Raj a pomôže nám
to získať nových členov. Budete môcť pozvať
svojich známych na dovolenku a ak sa im to
zapáči, môžete ich pozvať do družstva. Povzbudzujem Vás milí členovia k spolupráci,
aby sme vlastnou energiou mohli rýchlejšie
rásť, aby to nebolo len v rukách konzultantov,
ale aby to bolo v rukách každého nášho člena.
Spoločne to ide lepšie a ľahšie.
Chcem sa týmto poďakovať mojej manželke za trpezlivosť a podporu v tomto náročnom
období a ďakujem každému z vás milí členo-

via družstva, lebo je to spoločný úspech. Pri
ochrane našich aktív z NFD nám veľmi pomohli skvelí ľudia, ktorým sa chcem aj touto
formou poďakovať. Patrí k nim náš skvelý advokát pán JUDr.Száraz ako aj tím advokátov
od L&R partners (advokáti bratia Lunterovi),
ale nešlo by to hádam bez pomoci členov Mariána Bujdoša, Zuzky Lukáčovej, Petra Zágoru, Petra Bartoňa, Martina Maláka, Artura
Bojszu, Mirka Kralja, Mariky Jančíkovej a
našich kolegýň z kancelárie Laury Pavlíkovej
a Barborky Zágorovej, Paľa Alexanderčíka… či
bývalého kolegu Daniela Lukáča, ale tiež kolegov Josefa Pavlačku, Daniela Hrudu, Adama

Slovensko a OZE v roku 2022
Energetická kríza, ktorá v súčasnosti zasahuje nielen slovenské, ale
aj európske a svetové trhy je zároveň príležitosťou. Pomáha rozhýbať
pokrok v podpore alternatívnych foriem energie, ktoré sú súčasťou investičnej stratégie aj v prípade Tradičného družstva.
/ viac na strane 2

Šubrta a samozrejme aj všetkých konzultantov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska
a Anglicka, je Vás veľa a aj keď som všetkých
nespomenul pre veľký rozsah textu, patrí Vám
veľká vďaka! Toto je spôsob ako môžeme spolu uspieť v každom jednom našom zadaní…
Nemajte žiadne pochybnosti o pasívnych
príjmoch, lebo kým budeme držať spolu, tak
všetko dokážeme.
Ďakujem Vám za dôveru a spoluprácu, teším sa na ďalšie naše splnené ciele, spolu to
dokážeme!.
Martin Cigánek,
predseda Tradičného Družstva

Príbehy členov Tradičného družstva
zo Slovenska, Česka a Poľska.
Ich ciele a motivácie.
Karel Blahut, člen TD s kľúčovou rolou v projekte Tržnica,
/ viac na strane 4
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Slovensko a OZE v roku 2022
Energetická kríza, ktorá v súčasnosti zasahuje nielen slovenské, ale aj európske a svetové trhy je zároveň príležitosťou. Pomáha rozhýbať pokrok
v podpore alternatívnych foriem energie, ktoré sú súčasťou investičnej
stratégie aj v prípade Tradičného družstva.

Na Slovensku prinášajú plány na cenovú
stabilizáciu komodít ako elektrická energia
a snahy o diverzifikáciu energetických dodávok niekoľko príležitostí, hlavne pre podnikateľov v sektore obnoviteľných zdrojov
energie (OZE).
Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo,
že v roku 2022 bude činnosť výkupcu elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej
kombinovanej výroby elektriny a tepla vykonávať

Citát

Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a. s.
Pre výrobcov to znamená dobrú správu,
keďže ide o záruku garantovaných výkupov
a minimálnych výkupných cien vyprodukovanej zelenej energie.
Pre rok 2022 dochádza tiež k zníženiu
regulovaných sieťových poplatkov. Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) tak
odbúrava ďalšiu bariéru, ktorá v súčasnosti
odrádza od investovania do OZE .

Vzhľadom na vysoké ceny elektriny a neistotu ohľadom ich dopadu na disponibilitu
a náklady podporných služieb, štát taktiež
podporuje diverzifikáciu produkcie energií
a taktiež posilňovanie zásob a zdrojov pre
predaj energií do kľúčových sietí. V oboch
prípadoch ide o dobrú správu pre Tradičné
družstvo investujúce tak do výroby, ako aj
inovatívneho skladovania OZE.
Redakcia DN

„Pomer „my“ k „ja“ je
najlepším ukazovateľom
rozvoja tímu.“
Lewis B. Ergen
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Splňte si daňové povinnosti s pomocou
partnerstva v Tradičnom družstve
Dávame Vám do pozornosti blížiaci sa 31. marec,
ktorý nedá spávať mnohým podnikateľským subjektom. Je to totiž zákonom stanovený termín
na podanie daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby a k dani z príjmov fyzickej osoby 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-

govou spoločnosťou adv, ktorá poskytuje komplexné služby s právnou ochranou prostredníctvom 15 dcérskych spoločností. Jedna z
nich sa špecializuje na profesionálne vedenie
účtovníctva ktoré je jednou z najdôležitejších
súčastí každej prosperujúcej firmy. Poskytuje špičkové služby v oblasti jednoduchého a
podvojného účtovníctva, právne zázemie pri
daňových kontrolách, legálne zníženie nákladov prostredníctvom optimalizácií pod

dohľadom právnikov. Kladie dôraz na digitalizáciu, elektronickú komunikáciu a vzdelávanie klienta a jeho zamestnancov. Špecializuje
sa aj na spracovanie mzdovej agendy.
Všetky nadštandardné služby ponúka navyše
s právnou ochranou.
V prípade akýchkoľvek požiadaviek neváhajte kontaktovať spoločnosť ADV cez formulár na web stránke Tradičného družstva
Redakcia DN
Prejsť na formulár

Štandardná
účtovná spoločnosť

Účtovníctvo v adv

účtovník

účtovník + právnik

Analýza účtovných dokladov
Účtovanie účtovníkom
Optimalizácia

daňový právnik (poradca),
znalec, kontrolór

Skúsenosti tímu
Právne zázemie pri daňových kontrolách
Cena služby

účtovník

účtovník + právnik

porovnateľná

porovnateľná

Digitalizácia elektronického spisu
Elektronická komunikácia s klientmi
Vzdelávanie pre klienta a zamestnancov

Spoľahnite sa na špecialistu PZP

PZP
Povinné zmluvné poistenie (PZP), čiže
správne poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, je základným poistením každého
auta. Bez povinného zmluvného poistenia
nie je možné jazdiť bez toho, aby sa vodič
vystavoval riziku vysokých sankcií. Mohlo
by sa zdať, že povinné zmluvné poistenie je
vo všetkých poisťovniach rovnaké a záleží
preto len na cene.

Áno, cena je asi najdôležitejším parametrom pre nákup povinného zmluvného poistenia, ale nemalo by to byť to jediné.
V niektorých poisťovniach sú totiž v základnom
poistení obsiahnuté aj rôzne rozšírenia – napr.
asistenčné služby, poistenie proti živelným
udalostiam (krupobitie, povodeň), úrazové poistenie alebo poistenie pri stretnutí so zverou.
Práve pre tieto prípady Vám dokážu

zmluvní finanční špecialisti spolupracujúci
s družstvom nájsť dobré poistenie za najnižšiu cenu na poistnom trhu.
Preneste si vaše zmluvy do našej správy
a získajte od nás kompletný servis.
Kalkulačku pre výpočet a porovnanie cien
nájdete na webe Tradičného družstva
td-coop.eu/financie.
Redakcia DN

4

február 2022

Družstevné noviny

Príbehy členov
Tradičného družstva
zo Slovenska,
Česka a Poľska.
Ich ciele a motivácie.
Ako dlho ste členom Družstva a čo vás k jeho
myšlienke priviedlo?
Členem družstva jsem čtrnáctý rok, vstoupil
jsem v roce 2008 a k jeho myšlence a vstupu mě
v té době přivedla možnost vytvoření pasivního
příjmu na stáří, do důchodu. A to jen prostým
nakupováním a tvořením obratů v družstevním
systému a využíváním produktů družstva.

Karel Blahut,
člen TD s kľúčovou rolou
v projekte Tržnica

V súčasnosti sa viac venujete práve projektu
Tržnica. Prečo ste sa rozhodli zaoberať práve ňou?
Jak už jsem se zmínil výše – pravidelně jsem nakupoval a když byl provoz tržnice přerušen, najednou mi a celé rodině začala chybět. Proto jsem
logicky vznesl dotaz, zda bude někdy fungovat.
Zajímal jsem se, co brzdí její spuštění a kdy by to
mělo být. Vím, že se věci nestanou samy a že práce se musí udělat, nejde jen o ní kecat. Dalším impulsem bylo, že jsem potkal známého, který se o
projekt tržnice rovněž velmi zajímal. Tak jsme se
dohodli, že do toho půjdeme společně a pokusíme
se tržnici družstva v Česku rozjet.
Aké sú vaše plány v projekte?

Aké výhody členstva družstva oceňujete najviac?
V posledních letech nejvíce oceňuji Program Vacation, i když byly poslední roky poznamenané
epidemií, i přesto jsem ho v roce 2021 dvakrát
využil na dovolenou v Chorvatsku a v Tatrách,
v Tatranské Lomnici. V té jsem byl i s dětmi
v roce 2017 a myslím si, že každý rok se sem začnu vracet. Tatry se mi velmi líbí a je ještě mnoho
turistických stezek, které jsem neprošel. Až splatím současný PV, tak do budoucna plánuji zakoupit další volné týdny, protože výhoda být někde
ubytován skoro zadarmo, je velmi návyková. A
jako důchodci se mi to za pár let bude hodit, budu
mít čas na cestování, které jsem celý život zanedbával kvůli práci. Navíc „kousek“ asi 30 minut
cesty od Tater ve Slovenském Ráji nyní družstvo
vlastní Hotel Raj, v jehož okolí je rovněž spoustu
možností na objevování krás slovenské přírody.
Pomáhal jsem s jeho rekonstrukci a těším se, až
budeme mít úplně hotovo. Sešla se tam skvělá
parta lidí, kteří si na nic nehrají a společně pracují. Zde jsem asi po 12 letech poznal ten správný
pocit sounáležitosti s družstevníky. Když se s lidmi bavíte o jejich problémech a strastech, najednou vám ty vaše připadají malicherné. Těšil jsem
se na cestu tam i zpět, vede krásnou přírodou a
fascinuje mě pohled na Tatry z podtatranské magistrály. Další velkou výhodou, která nyní bohužel není dostupná, byla tržnice družstva. Pravidelně jsem v ní nakupoval „měsíční“ drogerii a
věci denní potřeby. Zejména žena si na to rychle
zvykla a dávala mi úkoly, co je třeba objednat
příště

Hlavním cílem je spuštění projektu. Programátor, který je bohužel velmi vytížený, by
měl připravit prostředí tržnice tak, aby ji bylo
možno spustit ze stránek družstva jako eshop.
Stačí, aby tam bylo ze začátku jen několik produktů, hlavní je oživit to, co kdysi tak skvěle
fungovalo. Neumím si představit, že bych někoho oslovil a chtěl mu ukázat stránky eshopu, které nejsou funkční. Nebude lehké překonat první nezdary, sám nevím, co mě čeká a
jaká úskalí bude nutno překonat. Bude to práce po večerech, po zaměstnání, s obětováním
vlastního času. Ale mám rád výzvy a docela se
na to těším.
Ako by ste chceli, aby vyzerala nová podoba Tržnice?
Tržnice bude asi vypadat podobně, jako předtím. Je to zakoupený software, který má
svoje vlastnosti definované. Možná se bude
dát změnit grafika, ale základ zůstane stejný. Za mě se tedy nebude jednat o výrazné
změny, co se týče programu a ovládání. Podstatné bude, jaké produkty v ní najdeme.
Možná, že vytvoříme dotazník, abychom zjistili, co členové družstva preferují a na tyto
produkty bychom se zaměřili. Nebude asi
jednoduché nasmlouvat patřičné prodejce
a obchodníky, aby šli do spolupráce a věnova-
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li část své marže do družstva. Jsem v tomto
úplný nováček a dopředu neodhadnu, co se
podaří a co ne.
Akými zmenami prejde jej ponuka a funkčnosť?
Nechtěl bych prozrazovat strategii, kterou si nyní
ujasňuji. Snad jen mohu sdělit, že tržnice by měla
být jako eshop pro všechny. Pro členy družstva i
pro veřejnost. Členové družstva by měli mít možnost nakupovat se slevou, aby to ostatní motivovalo se k nám přidat. Dále by měla nějakým způsobem přitáhnout mladé lidi, protože ty asi mýdlem
a toaletním papírem neoslovíme. Proto by tam
měly být zastoupeny produkty i pro ně. Družstvo
potřebuje mladou krev a zejména mladí lidé by později měli převzít otěže, aby mohli později čerpat
výhody členství v období důchodu. K vytvoření refundace je potřeba dlouhá doba a mnozí to čekání
nevydrží. Tržnice by je mohla nějakým způsobem
udržet. Asi nebudeme konkurovat slevovým akcím
v supermarketech, kde jsou dumpingové ceny na
některé zboží, jen aby přilákali zákazníky, kteří
potom nakoupí více. Musíme se odlišit od konkurence, abychom byli pro zákazníky zajímaví.
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Je nutné vyřešit logistiku a dopravu objednávek.
Těch starostí a problémů bude spoustu. V něčem
pomůže internetový marketing, v něčem známosti a kontakty členů a nejvíce pomůže čas. Věřím, že
když se projektu budeme věnovat, tak se výsledky
časem dostaví.
Čo sú ekonomické ciele Tržnice?
V každém podnikání jde o to vytvořit zisk.
To by mělo být i cílem tržnice. Ze začátku
stačí, že nebude prodělávat. Asi to nebude
nic pro zlatokopy a vychytralé jedince,
kteří myslí jen na sebe. Možná najdeme
ve vlastních řadách lidi, kteří budou chtít
vystavit své produkty a výrobky v tržnici. Jak se začne postupem času rozjíždět,
tak se budou nabalovat další a další prodejci. Nyní je to malé dítě, novorozeně.
To se taky hned po narození nerozběhne
a neskáče přes kaluže. Jak bude dospívat, bude
silnější a silnější. A to myslím i ekonomicky.
Mým přáním je, aby se v budoucnu stala
výrazným zdrojem pro naše refundace.
Redakcia DN

Spoločne proti zdražovaniu
Z komentárov analytikov Národnej banky
Slovenska k januárovej inflácii zverejnenej Štatistickým úradom SR vyplýva, že medziročné
tempo rastu cien potravín bude v najbližších mesiacoch pravdepodobne atakovať úroveň 10 %.
Členovia nášho družstva reflektujú na
tieto informácie a už v januári prišli s myšlienkou nákupu Darčekových poukážok,
pri ktorých by za nákup väčšieho množstva
získali ďalšiu extra zľavu pri svojom nákupe. Začali samozrejme s Darčekovými poukážkami, ktoré sa môžu využiť na potraviny
a drogériu a môžno práve z tohto dôvodu bol
najväčší záujem medzi členmi na poukážky
Kaufland. Prvé kolo objednávania sa uzavrelo
a členovia, ktorí si už objednali Darčekové
poukážky, získali za jej nákup extra zľavu 4 %.
V ďalších mesiacoch, keď sa doplní potrebný
počet objednávok na vyššiu zľavu, členovia získajú až 5%. Kombináciou ďalších zliav môžu
získať viac ako 10% z nákupu.
Na získanie tejto extra zľavy nie je potrebná
žiadna mágia, stačí sa spojiť a získať tak množstevnú zľavu u obchodníka.

Možno sú tieto percentá pre niekoho zanedbateľné, ale pri tak prudkom zvyšovaní cien
sa cení každé euro, ktoré sa môže použiť na niečo iné. Už teraz majú zistené ďalšie zaujímavé

benefity v oblasti Darčekových poukážok na
nákup elektroniky, ktoré sa nakúpia, ak bude
o ne medzi členmi záujem.
Redakcia DN
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Plánovanou prioritou v roku 2022 má
byť rekonštrukcia interiéru Hotela Raj.
Niektorí členovia družstva sme si v roku
2021 mohli aj na vlastnej koži vyskúšať,
čo obnáša rekonštrukcia hotela. Aj svojou
osobnou účasťou sme prispeli k rekonštrukcii exteriéru Hotela Raj, ktorý sa nachádza
v Národnom parku Slovenský raj. Pomohli
sme tak ušetriť nášmu družstvu tisícky
eur. Práca na vlastnom hoteli nás ešte viac
zomkla a mnohí sme si uvedomili, aká dôležitá je spolupatričnosť a vzájomná pomoc.
Tento rok má byť v znamení rekonštrukcie
interiéru. Všetci členovia si uvedomujeme,
že čím atraktívnejší hotel budeme vlastniť,
tým viac dovoleniek využijeme či už v Hoteli Raj, alebo prostredníctvom zámenného
systému cez partnera 7Across. Keď budeme
mať pekný hotel, veľmi radi doň pozveme
našich priateľov, aby si aj oni vychutnali
príjemné prostredie s nádhernou prírodou
v okolí. Možno práve na takomto pobyte objavia výhody dovolenkovania s družstvom
a zadovážia si aj oni do svojej rodiny dovolenkový program PV. Ak bude väčší záujem
o náš PV a členstvo v družstve, zrýchli sa
rast našich aktív a všetkým členom sa oveľa
rýchlejšie vráti ich investícia a porastie aj
refundácia.
Preto má rekonštrukcia veľký význam
a všetci členovia družstva môžeme svojím
osobným prístupom ovplyvniť jej trvanie.
Do apríla tohto roku tak môžeme aj svojimi mimoriadnymi splátkami PV dopomôcť
k rýchlejšiemu nakumulovaniu kapitálu

na rekonštrukciu. Ak PV ešte nemáte, neváhajte si ho objednať. Prívetivé mesačné
splátky Vám zabezpečia možnosť využívať
bonusové týždne cez 7Across, takže dovolenkovať môžete tak či tak, ale naviac
máte ešte ďalšie výhody k Vašej refundácii.
Ďakujeme preto za každý obrat naviac, za
každú mimoriadnu splátku a za každý ďalší členský vklad. Už teraz sa mnohí tešíme
na spoločné brigády v tomto roku, aby sme
aj touto účasťou pomohli pri našej rekonštrukcii.

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

Nové*

Facebook
Program Vacation - oficiálna stránka

Tik Tok
tradicne_druzstvo

PREZENTÁCIA

Program
Vacation

Dovolenkový program Tradičného Družstva

Instagram
tradicne druzstvo

Twitter
Tradičné družstvo

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

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

YouTube
Družstevné Vzdelanie
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Poznáte všetky výhody dovolenkovania
cez družstevný program PV?
Dovolenkujete po celom svete, šetríte tisíce eur
počas svojho života a zároveň si vytvárate
istotu na dôchodok.

Dovolenkový program PV, má tieto výhody:
1. Člen družstva šetrí tisícky eur na ubytovaní na
dovolenkách počas svojho života. Dovolenkuje bez
nákladu na ubytovanie, len za zámenný poplatok.

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

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

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

6. Vďaka kúpe PV si člen buduje svoj podiel na
zisku družstva, teda pasívny príjem.
5. Členovia nadobúdajú vlastnícky podiel
v majetku Tradičného družstva, ktoré si
postupne vďaka tomuto produktu bude
rozširovať počet dovolenkových nehnuteľností.

7. PV sa dá zakúpiť aj na splátky, už od 50 eur/
mesačne s výhodnými bonusovými týždňami,
počas celej doby splácania.

február 2022
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náš partner
v dovolenkovaní
7Across (v minulosti známe ako DAE) je
spoločnosť, ktorá ponúka majiteľom dovolenkových destinácií ku ktorým patrí aj Tradičné družstvo tzv. timeshare platformu,
určenú na výmenu vlastných dovolenkových
ubytovacích kapacít za nové cestovateľské
zážitky. Práve vďaka tomu, že Tradičné družstvo spoluvlastní Hotel Raj v krásnom prostredí Národného parku Slovenský raj, môžu
aj členovia využívať výhody tejto platformy
a precestovať so 7Across celý svet.
Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo to vlastne timeshare je, a ako funguje. V preklade to
doslova znamená „zdieľanie času“. Nejde však
len o čas, ktorý vlastník timeshare získa, ale aj
o zdieľanie vlastníctva (dovolenkovej nehnuteľnosti). Aby sme správne porozumeli tomu,
prečo je výhodné takéto zdieľanie, je potrebné
si zodpovedať jednu otázku. „Kto môže dnes
dovolenkovať a neplatiť pri tom cenu za ubytovanie?" Odpoveď je jednoduchá: Iba vlastník!

„Naše poslanie je zamerať sa na plánovanie
dovoleniek s ľahkosťou, spájať vlastníkov
dovolenkových destinácií s ich ďalším
dobrodružstvom a to všetko s priamym
prístupom a nízkymi poplatkami“.

Timeshare

je teda určitý typ dovolenkovej nehnuteľnosti
s modelom zdieľaného vlastníctva. Pri typickom timeshare sú zdieľané náklady na nehnuteľnosť s ostatnými kupujúcimi a na oplátku
každý dostane garantované množstvo času
v nehnuteľnosti každý rok. Dovolenky sú fixované na danú nehnuteľnosť a čas (konkrétny
týždeň v roku), za ubytovanie sa už neplatí, ale
platia sa ročné poplatky.
7Across vylepšuje tento model a približuje sa s ním k ďalším stovkám tisícok majiteľov
dovolenkových destinácií, aby aj oni mohli
maximalizovať hodnotu ich nehnuteľnosti.
Je pripravené inovovať a vyvíjať túto svoju tzv.
timeshare platformu, ktorá je zameraná viac na
zákazníka a ponúka viac výhod, zliav a možností
cestovania pre ďalšiu generáciu so zameraním
na jednoduchosť, transparentnosť a hodnotu.
Spoluprácou Tradičného družstva so
7Across získavajú členovia, ktorí vlastnia
dovolenkový program PV automaticky celý
rad výhod, ktoré sú zamerané na jednoduché a bezproblémové plánovanie dovolenky.
Medzi výhody patrí možnosť vymeniť si svoj
voľný týždeň PV za pobyt v jednom z viac ako
2 700 rezortov po celom svete s jedným z najnižších poplatkov v tomto odvetví a možnosť
rezervovať si pobyty v týchto rezortoch aj na
poslednú chvíľu. Členovia, ktorí sa rozhodli si
PV zakúpiť na splátky, majú možnosť využiť
tisíce ďalších bonusových týždňov za prívetivé ceny. Členovia družstva tak získajú prístup
k viac ako 600 000 hotelom po celom svete.

Ako vníma 7Across jeho
generálna riaditeľka Amy Lipka?
„Majitelia timeshare vedia, že dovolenkové
vlastníctvo je jedným z najlepších spôsobov,
ako preskúmať rôzne kúty nášho sveta a 7Across ešte viac rozširuje tieto výhody timeshare.“ hovorí Amy Lipka. „Naša nová značka
lepšie odráža naše poslanie zamerať sa na plánovanie dovoleniek s ľahkosťou, spájať vlastníkov dovolenkových destinácií s ich ďalším dobrodružstvom a to všetko s priamym prístupom
a nízkymi poplatkami”. Ďalej Amy Lipka dodáva: „7Across predstavuje objavovanie všetkých kútov sveta so slobodným duchom, ktorý
je radostný a dobrodružný ako naši zákazníci

z celého sveta a my sa už nevieme dočkať, kedy
pomôžeme našim členom vidieť svet jednoducho a bez zbytočných ročných poplatkov.“
7Across je priekopníkom modelu priamej
výmeny dovoleniek so spotrebiteľmi a súčasťou rodiny cestovných značiek Panorama vo
Wyndham Destinations (NYSE:WYND). Od
svojho založenia ako DAE je najväčším globálnym operátorom v tejto oblasti na celom
svete s pobočkami v Severnej Amerike, Spojenom kráľovstve, Európe, Ázii a Tichomorí,
Južnej Afrike a na Strednom východe.
Aj vďaka tejto spolupráci je náš dovolenkový program PV hodnotným aktívom v rodine družstevníka, ktorý sa oplatí vlastniť.
Redakcia DN
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STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ
DÔCHODKY
PODNIKATEĽSKÉ
PORADENSTVO

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

INVESTÍCIE

DEVELOPMENT

ÚČTOVNÍCTVO
HYPOTÉKY

NAKUPOVANIE A ENERGIE

REALITY

ZDRAVIE

POISTENIE

DOVOLENKOVÝ
PROGRAM VACATION

ŠPORTOVÉ KLUBY

www.advholding.sk

Novoobjavené
vodné probiotiká
z prameňov
bulharských hôr
Lactobacillus bulgaricus DWT1
a Streptococcus thermophilus DWT4
„Bol som akýsi bez života, mal som problémy
s pankreasom, nakoľko mám vyoperovaný žlčník,
k tomu občasné problémy s tlakom a s chrbticou.
Odporúčili mi Biomilk Hepanorm. Už po dvoch
dňoch som registroval zmeny a po týždni som
mohol konštatovať, že som úplne iný človek.
Zrazu som mal množstvo energie, problémy
s pankreasom sa stratili, samozrejme som
upravil aj životosprávu, problémy s chrbticou
sa postupne strácali a taktiež sa mi upravil tlak
na hodnoty pod 120/80.“

www.bulgaricus.sk | +421 911 937 944 | info@bulgaricus.sk
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Inflácia v eurozóne
by mohla klesnúť
skôr, ako sa zakorení
Inflačné riziká v eurozóne sú na vzostupe, ale
cenové tlaky by sa mohli zmierniť skôr, ako sa
stihnú zakoreniť. Povedala to v pondelok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB)
Christine Lagardová vo výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti.
Lagardová otvorila dvere zvýšeniu úrokových sadzieb ECB neskôr v priebehu roka
2022, pričom poukázala na rastúce inflačné
riziká. Vyhlásila tiež, že nasledujúce stretnutie
Rady guvernérov ECB 10. marca bude kľúčové
pri rozhodovaní o tom, ako rýchlo banka ukon-

Vláda SR
dohodla
zastropovanie
cien elektriny
I keď je strata zisku Slovenských elektrární
(SE) na dodávky elektriny pre domácnosti za
garantované ceny do roku 2024 približne rovnaká, akou by bola daň z nadmerného zisku
pripravovaná vládou, je pre podnik v stredu
podpísané memorandum z pohľadu komunikácie s bankami a akcionármi výhodnejšie. Po
stredajšom rokovaní vlády to povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Japonsko
ponúklo časť
z importu LNG
Európe
Japonsko ponúklo časť zo svojho importu skvapalneného zemného plynu (LNG) Európe, ktorá
má obavy z prerušenia dodávok ruského plynu
pre napätie v súvislosti s možnou inváziou ruských vojsk na Ukrajinu. Informáciu zverejnila
TASR na základe správy agentúry AFP, ktorá sa
odvoláva na japonského ministra obchodu.
Koiči Hagiuda uviedol, že súkromné japonské firmy už odklonili do Európy viaceré dodávky plynu, odmietol však poskytnúť podrobnosti o počte lodí alebo množstve LNG.
Ďalšie lode by mali zamieriť do Európy
v marci, ale tieto dodávky budú závisieť od zabezpečenia domáceho dopytu v Japonsku, povedal minister novinárom.
Obavy, že prípadný konflikt na Ukrajine
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čí svoj program nákupu dlhopisov eurozóny,
ktorý je základným kameňom jej stimulov.
„Musíme mať na pamäti, že podmienky dopytu v eurozóne nevykazujú rovnaké
známky prehriatia, aké možno pozorovať
v iných veľkých ekonomikách,“ povedala
Lagardová výboru. "To zvyšuje pravdepodobnosť, že súčasné cenové tlaky ustúpia skôr,
ako sa zakorenia, čo nám umožní dosiahnuť
náš cieľ (infláciu na úrovni) 2 % v strednodobom časovom horizonte," uviedla.
Zatiaľ čo samotná Lagardová nesľúbila
žiadne rozhodnutie, viacerí politici vyhlásili,
že prvým krokom ECB bude urýchlenie ukončenia programu nákupu dlhopisov, ktorý má
trvať ešte nejaký bližšie neurčený čas, prinajmenšom do októbra.
Zvýšenie úrokových sadzieb by mohlo prísť

po jeho skončení. A rýchlejšie utlmovanie nákupu dlhopisov by mohlo znamenať, že k zvýšeniu úrokov, ktoré bude prvé od roku 2011,
by mohlo dôjsť pred koncom tohto roka.
Trhy teraz predpovedajú, že banka zvýši
úrokové sadzby v tomto roku o 50 bázických
bodov. Ekonómovia sú však opatrnejší, pričom väčšina z nich odhaduje, že ECB urobí prvý krok buď na konci tohto roka, alebo
začiatkom budúceho roka 2023.

Vláda v minulom týždni schválila zákon
o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní
s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením
a podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka
(SaS) táto daň mala priniesť do štátneho rozpočtu
v tomto roku 50 miliónov eur a v ďalších rokoch
po 300 miliónov eur. Namiesto tejto dane sa SE
dohodli s vládou na dodávkach elektriny pre domácnosti do roku 2024 za aktuálne regulované
ceny vo výške približne 61 eur za megawatthodinu
(MWh). Podnik vyrátal stratu z tejto transakcie
na 850 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.
Zástupcovia SE upozorňovali, že navrhovaná
daň privedie podnik do krachu. Minister financií však s takýmto tvrdením nesúhlasil, nakoľko
štát chcel firme garantovať určitý zisk a vziať si
polovičku nadzisku. „Garantovaný zisk, keď má

nejakú firmu priviesť do bankrotu, tak to úplne
nesedelo,“ povedal Matovič.
Minister však pripustil, že pôvodné výpočty
nemuseli byť celkom presné, pretože SE predávajú
elektrinu pod burzovými cenami. "V tomto prípade aj oni pochopili, a my sme im to uznali, že toto
bude lepšia cesta aj z pohľadu verejnej komunikácie voči bankám a akcionárom," dodal Matovič.

môže spôsobiť energetickú krízu v Európe, ktorá je silne závislá od ruského plynu, sa zvyšujú.
Hagiuda poznamenal, že dostal žiadosti od veľvyslancov USA a Európskej únie (EÚ) o pomoc
s dodávkami. Vláda v Tokiu informovala USA
aj EÚ, že jej spolupráca v tomto smere sa uskutoční len v rozsahu, ktorý neovplyvní japonské
dodávky elektriny a plynu.
Japonsko bolo do minulého roka najväčším
svetovým dovozcom LNG a je veľmi závislé od
tohto zdroja energie. Predbežné výpočty naznačujú, že nemusí mať veľa plynu nazvyš, keďže v niektorých častiach krajiny rekordne sneží
a zásoby komodity sú nízke.
Predstaviteľ ministerstva obchodu uviedol,
že japonské plynárenské spoločnosti dostanú
za palivo trhovú cenu.
Podľa analytikov je nepravdepodobné, že by
Rusko úplne zastavilo dodávky plynu do Európy
v prípade konfliktu a japonské rezervy pravdepodobne nebudú postačovať na pokrytie
výpadku, ak by to Moskva urobila.
Ponuka Tokia je tak vnímaná ako symbolická a prichádza v čase "frenetických diplo-

matických manévrov v snahe zmierniť napätie
s Ruskom v súvislosti s Ukrajinou".
Francúzsky prezident Emmanuel Macron
v utorok (8. 2.) povedal, že po dvoch dňoch
rokovaní v Kyjeve a Moskve vidí cestu vpred.
Diskutovalo sa o možnom samite, na ktorom
by sa stretli lídri Ukrajiny, Ruska, Francúzska
a Nemecka.
Ruský prezident Vladimir Putin požaduje rozsiahle bezpečnostné záruky zo strany
NATO a USA vrátane zákazu vstupu Ukrajiny
do vojenskej aliancie.
Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok podporil hrozbu amerického prezidenta Joea Bidena, že kontroverzný plynovod Nord Stream 2
nedostane zelenú, ak Rusko napadne Ukrajinu.
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Európska centrálna banka pokračuje vo voľnej
menovej politike
Európska centrálna banka (ECB) na svojom
februárovom zasadaní podľa očakávania kľúčové úrokové sadzby ani plány na postupné ukončovania stimulov nezmenila. Banka ponechala
sadzbu pre svoje hlavné refinančné operácie
na nule, pre jednodňové refinančné operácie na
úrovni 0,25 % a depozitnú sadzbu zápornú na
úrovni -0,5 %.
ECB tak pokračuje v ultra voľnej menovej
politike napriek rekordnej inflácii v eurozóne,
ktorá zvyšuje tlak na inštitúciu so sídlom vo
Frankfurte nad Mohanom. Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry AFP.
Miera inflácie v eurozóne v januári nečakane vzrástla na 5,1 %. To je historické maximum
od začiatku týchto údajov v roku 1997 a vysoko
nad 2-% inflačným cieľom ECB.
Prudký nárast cien vo svete prinútil ďalšie
centrálne banky konať, pričom Bank of England
(BoE) vo štvrtok oznámila, že zvýši svoju hlavnú sadzbu o 25 bázických bodov na 0,5 %. Očakáva sa, že americká centrálna banka Fed ju
bude nasledovať.
Predstavitelia ECB však držia jej sadzby
stále na rekordných minimách, vrátane zápor-

Exekutíva EÚ
zverejnila
podrobnosti
európskeho
zákona o čipoch
Európsky zákon o čipoch, ktorý v utorok predstavila Európska komisia (EK), zabezpečí,
že Európska únia bude mať potrebné nástroje,
zručnosti a technologické možnosti na to, aby
sa stala lídrom v oblasti polovodičov a čipov
nad rámec výskumu a technológie v oblasti
dizajnu, výroby a balenia pokročilých čipov
a aby zabezpečila dostatočné dodávky polovodičov a znížila svoju závislosť na externých
dodávateľoch.
Hlavnými prvkami európskeho zákona
o čipoch sú iniciatíva Čipy pre Európu, nový
rámec na zaistenie bezpečnosti dodávok a koordinačný mechanizmus medzi členskými štátmi
a EK na monitorovanie ponuky polovodičov.
Iniciatíva Čipy pre Európu (Chips for Europe) združí finančné zdroje z Únie, členských
štátov a tretích krajín pridružených k existu-
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nej depozitnej sadzby, ktorú účtuje finančným
inštitúciám, keď "zaparkujú" svoju hotovosť
v centrálnej banke cez noc. Hoci sa toto rozhodnutie očakávalo, tlak na ECB, aby sprísnila
politiku "v priebehu roka" stúpa, uviedla Fritzi
Köhler-Geibová, hlavná ekonómka nemeckého
veriteľa KfW.
Analytici teraz vyčkávajú na vystúpenie
šéfky ECB Christine Lagardovej, aby zistili, či
nedôjde k zmene myslenia v centrálnej banke.
Bývalá francúzska ministerka financií čoraz
častejšie pripúšťa, že inflácia v eurozóne by
mohla zostať vyššia dlhšie, ako ECB očakáva,
ale zatiaľ vytrvalo opakuje, že akékoľvek zvýšenie sadzieb v tomto roku je "veľmi nepravdepodobné".
Podľa analytikov ECB balansuje na tenkom
lane medzi „potrebou pokračovať v stimulácii
ekonomiky a znižovaním vysokej inflácie".
Ekonomika eurozóny dosiahla vo 4. štvrťroku 2021 úroveň, ktorú mala pred vypuknutím
pandémie nového koronavírusu, ale príliš
rýchle sprísnenie politiky ECB by mohlo ohroziť jej zotavovanie.
Prudký nárast inflácie v Európe bol spôsobený celým radom faktorov, väčšinou však na
strane ponuky, a nie na strane dopytu, kde má
ECB menej nástrojov na uskutočnenie zmien.
Globálny nedostatok surovín a kľúčových komponentov zasiahol výrobu, čo sa premietlo do
cien hotových produktov. A zároveň ceny energií vlani prudko stúpli a na konci roka dosiahli
viacročné maximá.

Trh v Európe ovplyvňuje tiež rastúce napätie medzi Moskvou a Západom pre hromadenie
ruských jednotiek na hraniciach s Ukrajinou.
Akákoľvek eskalácia konfliktu môže spôsobiť
ďalší rast cien.
Vysoká inflácia bude pravdepodobne vyvíjať
tlak na tvorcov politiky v nasledujúcich mesiacoch, aby obmedzili stimuly.
"Rada guvernérov je pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje tak, aby zabezpečila, že inflácia sa v strednodobom horizonte
stabilizuje na svojom 2-% cieli," uviedla ECB.
Úloha pripraviť pôdu pre akýkoľvek možný
budúci posun politiky ECB pripadne prezidentke Lagardovej a trhy budú na jej tlačovej konferencii hľadať akékoľvek náznaky zmien.

júcim programom EÚ, ako aj zo súkromného
sektora prostredníctvom rozšíreného "spoločného podniku pre čipy". Tento podnik
vznikne strategickým preorientovaním už
existujúceho spoločného podniku pre kľúčové
digitálne technológie.
Komisia spresnila, že 11 miliárd eur bude
k dispozícii na posilnenie existujúceho výskumu, vývoja a inovácií a tiež na nasadenie
pokročilých polovodičových nástrojov, pilotných liniek na prototypy, testovanie a skúšanie nových zariadení pre inovatívne aplikácie
v reálnom živote, ako aj na školenie personálu
a hĺbkové poznávanie ekosystému a hodnotového reťazca polovodičov.
Nový rámec na zaistenie bezpečnosti dodávok má prilákať investície a zvýšiť výrobné
kapacity, ktoré sú potrebné na rozvoj inovácií. Okrem toho "fond pre čipy" uľahčí prístup
k financiám pre začínajúce podniky, čo im
pomôže pri inováciách a priláka investorov.
Tento rámec bude zahŕňať aj špecializovaný
kapitálový investičný nástroj pre polovodiče
v rámci programu InvestEU na podporu rozširujúcich sa firiem, ale aj malých a stredných podnikov s cieľom uľahčiť ich expanziu na trhu.
Koordinačný mechanizmus medzi členskými štátmi a eurokomisiou sa bude týkať

monitorovania ponuky polovodičov, odhadu
dopytu a predvídania nedostatkov. Bude zhromažďovať kľúčové informácie od podnikov
s cieľom zmapovať hlavné slabiny a dôvody
viaznutia dodávok. Tento mechanizmus zaistí spoločné hodnotenie krízy a koordináciu
opatrení, ktoré treba prijať z nového súboru
núdzových nástrojov.
Eurokomisia popri prezentácii európskeho zákona o čipoch navrhla aj sprievodné odporúčanie členským štátom EÚ. Ide o nástroj,
ktorý umožní okamžité spustenie koordinačného mechanizmu medzi členskými štátmi
a eurokomisiou. To im už teraz umožní diskutovať a rozhodovať o včasných a primeraných
opatreniach reakcie na krízu v oblasti dodávok polovodičov a čipov.
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Evidencia a správa
členských vkladov

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

*Nová stránka
na prihlásenie
cp.td-coop.eu

Nástroj na
evidenciu
splátok PV

*Nové
zberné účty
Nájdete ich v PRIJAŤ PENIAZE

Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk
helpdesk@td-coop.eu

Ako si vygenerovať
Heslo?

Vytvorte si šablónu
„Vlastná karta“

Kliknite na „Zabudli ste heslo?“

Vytvoríte ju v Profil/Vlastné karty

Družstevný systém TD-Pay je moderný nástroj, ktorý slúži na evidenciu úhrad dovolenkového programu PV.
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október 2019

Program
Vacation

„Tento svet je ako kniha
a tí čo necestujú, prečítali
len jednu stranu”
sv. Augustín

