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Editorial
„Práve teraz je na mieste
spojiť sa a spolupracovať
ešte pevnejšie, ako za
pokojných čias.“
Príchod septembra je v každom roku nostalgickou bodkou za letným relaxom, počas ktorého všetci vytláčame na okraj myšlienky na
starosti a úlohy, ktoré nás čakajú.
Ak si toto obdobie chcete predĺžiť, venujte pozornosť článku o tom, ako sa s Tradičným družstvom dovolenkuje v Portugalsku.
Stále sa tam môžete pozrieť využitím niektorej z výhodných last minute ponúk, ktoré
družstevný Program Vacation obsahuje.
Ak ste už myšlienkami späť v každodennej realite, stojíte na pevných nohách a máte
chuť do práce prečítajte si o aktivitách a inšpiratívnych prístupoch členov družstva,
ktorí sa zúčastnili posledného workshopu
Tradičného družstva.
Okrem iného sa na ňom hovorilo aj
o možnostiach zapájania sa do organizácie
aktivít družstva, či investičných príležitostiach, ktoré smerujú okrem zelenej energetiky, turizmu a developerských aktivít aj do
rozvoja vzájomného družstevného obchodu.
Princíp, kedy si členovia družstva vypomáhajú vzájomnou obchodnou výmenou,

či poskytovaním výhodných nákupov okrem
posilňovania hospodárskych výsledkov
Tradičného družstva a spoločného majetku,
prináša aj dnes viac než inokedy potrebné
výhody pre jednotlivých členov družstva.
Superinflácia, zdražovanie a nie pozitív-

ne výhľady ekonomického vývoja hrozia aj
sociálnymi problémami. Preto je práve teraz
na mieste spojiť sa a spolupracovať ešte pevnejšie, ako za pokojných čias.
Ďakujeme, že čítate Družstevné noviny.
Redakcia DN

Európsky parlament odobril ďalšiu
podporu pre zelenú energetiku

Vysoké ceny potravín ešte viac
nabádajú na spoluprácu

Energetická stratégia stavajúca na obnoviteľných zdrojoch, a ktorá je
jedným z investičných pilierov Tradičného družstva, dostala ďalšiu politickú, strategickú i finančnú podporu zo strany Európskej únie.

Štatistický úrad informoval, že inflácia na Slovensku rastie neprerušovane už osemnásty mesiac za sebou a v júli medziročne stúpla
na 13,6 %. Ceny dvoch najvýznamnejších výdavkových položiek slovenských domácností, teda potravín a nákladov na bývanie, boli na medziročnej báze vyššie takmer o 20 %.
/ viac na strane 5

/ viac na strane 2
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Európsky parlament odobril ďalšiu
podporu pre zelenú energetiku

Energetická stratégia stavajúca na obnoviteľných zdrojoch, a ktorá je jedným z investičných pilierov Tradičného družstva,
dostala ďalšiu politickú, strategickú i finančnú podporu zo strany Európskej únie.
Poslanci Európskeho parlamentu (EP)
sa vyslovili za to, aby sa do roku 2030 energia z obnoviteľných zdrojov využívala výraznejšie a aby sa výrazne znížila spotreba
energie.
Europoslanci v rámci revízie smernice o obnoviteľných zdrojoch v stredu zahlasovali
za zvýšenie podielu energie z obnoviteľných
zdrojov na konečnej spotrebe v EÚ do roku
2030 na 45 %. Je to cieľ, ktorý podporila aj
Európska komisia v legislatívnom balíku
známom pod názvom RepowerEU. Za tento
návrh sa vyslovilo 418 poslancov, 109 bolo
proti a 111 sa zdržalo hlasovania.
V odobrených právnych predpisoch sa
vymedzujú aj čiastkové ciele pre odvetvia,

ako doprava, budovy a diaľkové vykurovanie či chladenie. V odvetví dopravy by zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie malo
viesť k 16-percentnému zníženiu emisií
skleníkových plynov prostredníctvom využívania vyššieho podielu moderných biopalív a ambicióznejších kvót pre obnoviteľné
palivá nebiologického pôvodu, ako je vodík.
Priemysel by mal zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie o 1,9 percentuálneho bodu a siete diaľkového vykurovania o
2,3 percentuálneho bodu ročne.
Každý členský štát bude musieť vypracovať dva cezhraničné projekty na rozšírenie ekologickej elektrickej energie. Krajiny
s ročnou spotrebou elektrickej energie viac
ako 100 terawatthodín budú musieť do roku
2030 pripraviť aj tretí projekt.
Poslanci prijali aj pozmeňujúce návrhy,
v ktorých vyzvali na postupné znižovanie
podielu primárneho dreva počítaného ako

energia z obnoviteľných zdrojov.
V samostatnom hlasovaní zákonodarcovia podporili aj revíziu smernice o energetickej efektívnosti, v ktorej sa stanovujú ciele úspory energie na primárnej aj konečnej
spotrebe energie v EÚ.
Poslanci zvýšili cieľ EÚ znížiť konečnú
a primárnu spotrebu energie tak, aby členské štáty spoločne zabezpečili zníženie
konečnej spotreby energie aspoň o 40 % do
roku 2030 a o 42,5 % v primárnej energetickej spotrebe v porovnaní s prognózami
z roku 2007. To zodpovedá 740 a 960 miliónom ton ropného ekvivalentu (Mtoe) na
konečnú a primárnu energetickú spotrebu.
Členské štáty by mali na dosiahnutie týchto
cieľov stanoviť záväzné národné ciele.
Za revidovanú smernicu sa vyslovilo
469 poslancov, 93 bolo proti a 82 sa zdržalo
hlasovania.
Redakcia DN
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Keď sa snaha oplatí…

V auguste v našom družstve prebiehala aktivita, ktorej cieľom bolo podporiť rýchlejšie
dokončenie rekonštrukcie Hotela Raj. Povzbudzovali sme členov k vyšším obratom
na ich družstevnom účte TD-Pay. Odmenou
pre aktívnych členov mala byť Sada reklamných materiálov s logom TD. Spolu 48 členov družstva splnilo podmienky vyššieho
obratu a z nich sme vylosovali 10 členov,
ktorým prostredníctvom ich konzultantov
doručíme reklamné materiály. Výhercovia
sa môžu už teraz tešiť na nákupnú tašku,
ochranné puzdro na kreditné karty a prezentáciu našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým členom, ktorí sa do aktivity zapojili.

Jan Liszka
Vladimír Štubňa
Robert Kurelowski Matúš Žolna
Matej Vikiszály
Dawid Borowik
Michał Gajda
Antonín Hrabal
Peter Petia
Natalia Sinica
Redakcia DN

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
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Úspech je cesta, nie cieľ…
„Ak význam a silu svetla
je možné spoznať iba
v tme, potom úspech
je možné dosiahnuť
nasledovaním
„vlastného svetla“…“
Martin Cigánek
V tomto duchu sa konal koncom mesiaca v
našom družstve osobnostný workshop. Už
samotný program workshopu naznačoval,
že to bude veľmi kvalitne strávený čas. Hodnotné prednášky na témy hľadania vnútornej
motivácie, hľadania riešení počas dosahovania cieľov, či osvojovania si spolupráce, priniesli našim členom povzbudenie aj v týchto
nepochybne náročných časoch.
Hlavným prednášateľom na workshope bol
predseda družstva p.Martin Cigánek, autor
jedinečného know-how na budovanie pasívnych príjmov. Úspešne pokračuje v projekte
“Refundácia” aj napriek náročným situáciám, čím sa tento projekt stáva ešte hodnotnejším a v súčasnej dobe dôležitejším. Nájsť
istotu a stabilitu finančných príjmov je aktuálne ešte viac ako kedykoľvek predtým.
Vysoká inflácia a hlboké následky súčasných
krízových opatrení menia podmienky na
trhu, a preto aj v našom družstve hľadáme
riešenia na dosiahnutie vytýčených cieľov.

Tento workshop nám ukázal, že musíme na
sebe neustále pracovať, vzdelávať sa a vzájomne sa podporovať. Členovia si odniesli
množstvo inšpirujúcich podnetov na zefektívnenie ich spolupráce v družstve a nosnú
myšlienku, že aj tvrdá práca rozdelená medzi
3.000 členov nie je tak ťažkou úlohou.

SMUTNÁ

Workshopu sa zúčastnili nielen členovia zo
Slovenska, ale aj z Poľska a Českej republiky.
Už teraz sa tešíme na ďalšie takéto stretnutia, srdečne na ne pozývame všetkých členov.

S P RÁVA

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí našej členky družstva † Anny Jakobczak,
ktorá nás žiaľ v mladom veku 46 r. opustila na následky ťažkej nemoci.
V mene Tradičného družstva chceme vyjadriť úprimnú sústrasť celej rodine.
Anna bola našou lojálnou členkou a týmto by sme sa jej chceli poďakovať
za jej súdržnosť a sympatie k našej vízii a za jej snahu pomôcť presadiť ideu
družstva v zahraničí. Nech odpočíva v pokoji.

Redakcia DN
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Vysoké ceny potravín ešte viac
nabádajú na spoluprácu
Štatistický úrad informoval, že inflácia na Slovensku rastie neprerušovane už osemnásty
mesiac za sebou a v júli medziročne stúpla na
13,6 %. Ceny dvoch najvýznamnejších výdavkových položiek slovenských domácností, teda
potravín a nákladov na bývanie, boli na medziročnej báze vyššie takmer o 20 %.
Naši členovia preto už od začiatku roka
hľadajú riešenia, ako zbrzdiť tento prudký
nárast cien potravín a každé percento, ktoré
nemusia vydať zo svojej peňaženky sa počíta. Aj preto na pravidelnej báze objednávame
Darčekové poukážky Kaufland a vďaka týmto
spoločným nákupom dnes už vieme ušetriť
až 5 % z celkovej ceny poukážky. S každou
ďalšou objednávkou narastá dôvera u členov
v tento spôsob nakupovania. Ak si aj člen na
začiatku objednal jednu Darčekovú poukážku v hodnote 100 eur, pri poslednej objednávke už bolo cítiť, že si členovia objednávali
po 3-5 ks do svojich rodín. Blížia sa Vianoce,

„Lepší ten groš čo nevydáš, ako ten, čo ťažko zarobíš.“
výrok družstevníka

a preto sa už mnohí členovia pýtajú, či by
bolo možné nakupovať poukážky v nižších hodnotách napr. 20 alebo 50 eur. Pre
mnohých by to bol skvelý darček a tiež
aj ďalšie ušetrené peniaze v rodine.
Chceli by sme sa touto cestou poďakovať

všetkým členom, ktorí objednávajú tieto poukážky, pretože vďaka tejto solidarite vždy
dokážeme naakumulovať dostatočný počet na
vyššiu zľavu, ktorá nakoniec poteší všetkých
zúčastnených.
Redakcia DN

Konkurz NFD

Kreatívny Voucher*

V NFD bol 13. 9. 2022 vyhlásený konkurz. Začína sa tým proces
zlikvidňovania pohľadávok. Zlikvidňovanie podporí rozvoj nášho
družstva a rast aktív. Tradičné družstvo vlastní prostredníctvom
svojich členov pohľadávky, resp. vlastní približne 53% podiel na
celom majetku družstva NFD (v odhadovanej výške do 3,5 mil.
EUR).

Dňa 14. 9. 2022 nám Slovenská inovačná a energetická agentúra
oznámila schválenie a preplatenie Žiadosti o Kreatívny voucher.
Tradičné družstvo sa zapojilo do Záverečnej Výzvy KV v odvetví
Reklama a Marketing a požiadalo o finančnú podporu cez Kreatívny
voucher. Pomoc sme využili na tvorbu web stránky (e-shopu)
lastminute4you.eu určenej na predaj Last Minute dovoleniek do celého
sveta s výraznými zľavami oproti klasickým rezervačným portálom.

Spoločne čelíme prudkému
zdražovaniu dovoleniek.
Spúšťame predaj Last Minute pobytov
s vysokými zľavami aj pre nečlenov.

Dovolenka
za polovicu

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

až do
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Portugalsko
– krajina moreplavcov, korku a Ronalda

Portugalsko leží v západnej časti Pyrenejského
polostrova a jeho jediným susedným štátom je Španielsko. Patrí k dvadsiatke najviac
navštevovaných krajín sveta. K Portugalsku
patria aj súostrovia Madeira a Azory. Severná
časť je hornatá a smerom k juhu tvorená údoliami riek. Južné oblasti Algarve a Alentejo sú
mierne zvlnené až rovinaté.

Okrem svojho kultúrneho,
historického, dedičstva,
má množstvo chránených
prírodných biotopov
a „zelených“ zón.
Väčšina turistov prichádza do Portugalska
za slnkom a plážami. Rastúcej obľube sa však
teší aj gastronomický turizmus, eko turizmus,
kultúrny turizmus a plavby po mori. Turisti
milujú pulzujúci život Portugalska. Festivaly a masívne tanečné párty sú príležitosťou
spoznávania portugalskej kultúry a zvyklostí.
K typickej atmosfére prispievajú aj kontrasty
bielej architektúry a farebných odevov. História krajiny je veľmi pestrá, pretože bola poznačená fenickou, keltskou, gréckou, rímskou
a arabskou kultúrou.

Prírodné prostredie Portugalska je rovnako
výnimočné ako celá krajina. Chránené územia zahŕňajú Národný park Peneda Geres, 12
prírodných parkov, 5 prírodných pamiatok a 7
chránených krajinných oblastí. Najvyššie pohorie Serra da Estrela dosahuje výšku skoro
2000 m. Nachádzajú sa tu jazerá, riečky, kaňony a dokonca tu nájdete aj jedno lyžiarske
stredisko. Na lúkach sú farmy, kde sa pasú
ovce. Tu sa zrodil vynikajúci ovčí syr „serra“,
ktorý sa vyrába stovky rokov podľa overenej
tradičnej receptúry. Rozmanitosť druhov je

typická pre rastlinné i živočíšne spoločenstvá. Vďaka polohe na hlavnej migračnej trase možno v Portugalsku pozorovať vyše 600
druhov vtákov. V riekach sa nachádza vyše
100 druhov sladkovodných rýb. V regióne
Algarve máte slušnú šancu vidieť chameleóna priamo v prírode. Krajina, ktorá má svoj
povrch mierne zvlnený sa vyznačuje zaujímavou flórou. Čím viac na juh, tým sa tam objavuje viac paliem, banánovníkov, figovníkov,
citrusov. Na severe prevláda dub, buk, pínie
a často sa vysádza eukalyptus. V centrálnej

september 2022

časti rastú olivy a korkový dub. Viac ako polovica svetovej produkcie korku sa vyrába
v Portugalsku. Korkové duby rastú na ploche
7 000 km2 a kôra sa môže olúpať len raz za
9 rokov, aby sa stromy mohli zregenerovať.
Krajina je svetoznámym rekordmanom vo výrobe korkových zátok. Každý deň sa ich tu vyrobí približne 30 miliónov. Samozrejme všade
kde je to len možné sa pestuje hrozno.
Každý kút Portugalska je osobitý a ponúka
iné scenérie a zážitky. V oblasti Algarve sa
oplatí urobiť si výlet k pobrežným jaskyniam
Benagil. V Alentejo môžete vidieť zaujímavé
mestečko Monsaraz, ktoré takmer celé leží na
jednom pahorku, v blízkosti nádhernej priehrady Alqueva. Portugalské mestá si možno
prezrieť počas príjemnej okružnej prechádzky alebo jazdy. Ak ste milovníkom cyklistiky,
poteší vás slušná ponuka cyklovýletov. Prepedálovať si môžete nielen mestá, ale i celé
regióny. Vo všetkých turistických strediskách
je ponuka široká. Môžete si vybrať plavby po
mori, pozdĺž pobrežia alebo tematické plavby
za pozorovaním delfínov a veľrýb. Užiť si môžete plachtenie, rybárčenie, všakovaké vodné
športy i golf.
Portugalci sú hrdý národ. Sú pyšní na svoju
kultúru, ktorú vytvorili portugalskí more-plavci a dobyvatelia, ale taktiež aj futbalisti, príkladom je Ronaldo, ktorý pochádza
z ostrova Madeira. Sú silne veriaci a viac
ako 80 % vyznáva rímsko-katolícke náboženstvo. V krajine je veľké množstvo nádherných
kostolov, pútnických miest, ktoré sú známe
po celom svete. Portugalsko sa preslávilo
nielen vínom, ale tiež vývozom korku a sardi-
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niek. Aj napriek tomu, že život je viac dynamický ako pred rokmi, stále sú u Portugalcov
dôležité tradičné hodnoty a ich vnímanie času
je tak ako inde u stredomorských národov nemenné. Majú jednoducho čas. Majú radi svoje
trojhodinové siesty, posedenia u dobrej brazílskej kávy s novinami alebo len tak sa radi
rozprávajú, najlepšie na ulici. Najdôležitejšia je pre nich rodina, s ktorou trávia najviac
svojho času. Okrem toho, že si jedlo radi vychutnávajú sa pri ňom aj veľa rozprávajú. Svoj
čas radi trávia vonku, za čo má zásluhu iste
príjemná klíma.
Najkrajšie zážitky v Portugalsku:
Historické mestečka Sintra, Cascais, Guimaraes, Amarante, Fatima a Faro s množstvom
kultúrnych pamiatok a bohatou históriou.
Cabo da Roca - najzápadnejsí pevniskový vý-
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bežok Portugalska a kontinentálnej Európy.
Rieka Douro ktorá tvorí z časti hranicu medzi
Portugalskom a Španielskom na ktorej môžete zažiť netradičný ale mimoriadne zaujímavý
lodný výlet.
Na pobreží Algarve v časti Caramujeira je
úchvatná jaskyňa Benagil, ku ktorej sa dostanete
na lodi. Loďou sa dostanete na miesta, ktoré
patria medzi najkrajšie a dostupné od mora.
Pláže, ktoré sa určite oplatí navštíviť sú Praia
da Marinha, Praia da Rocha, Praia d Dona Ana,
Praia da Amoreira, Salema a ostrov Tavira.
Pozrite si naše dostupné pobyty
v Portugalsku. Pre ďalšie výhodné
Last Minute pobyty sledujte náš
dovolenkový web lastminute4you.eu
Barbora Zagorová,
projektová manažérka pre PV
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Pozrite si naše
dostupné pobyty
v Portugalsku
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informácie na

pv@td-coop.eu

Pre ďalšie výhodné pobyty kontaktujte kanceláriu Tradičného družstva

Golden Club Cabanas
Algarve Portugal

Clube Albufeira
Garden Village

Clube Forum
Algarve Portugal

Algarve Portugal

———
10.12. - 17.12./ 17.12. - 24.12.

Clube Pinhal Da Foz
Other Portugal

———
29.10. - 05.11. / 05.11. - 12.11. /
12.11. - 19.11. / 19.11. - 26.11. /
26.11. - 03.12./ 03.12. - 10.12. / 10.12.
- 17.12./ 17.12. - 24.12./ 24.12. - 31.12.

———
12.11. - 19.11. / 19.11. - 26.11. / 26.11. 03.12./ 03.12. - 10.12. / 10.12. - 17.12./
17.12. - 24.12./ 24.12. - 31.12.

———
16.10. - 23.10. / 06.11. - 13.11. /
18.12. - 25.12. / 25.12. - 01.01.2023

Clube Praia
da Oura
Jardine
Del Sol
Algarve
Portugal Resorts
by
Diamond

Vilar Do Golf by
Diamond Resorts

Lanzarote

Algarve Portugal

———

———
29.10. - 05.11. / 05.11. - 12.11. / 12.11. 19.11. / 19.11. - 26.11. / 26.11. - 03.12./
03.12. - 10.12. / 10.12. - 17.12./
17.12. - 24.12./ 24.12. - 31.12.

16. 7. – 23. 7 | 23. 7. – 30. 7 | 30. 7. – 6. 8 |
6.
8. – 13. 8 | 13. 8. – 20. 8 | 20. 8. – 27. 8
———
03.12.
- 10.12.
/ 10.12.
- 17.12./
Apartmán
s2
spálňami
– 611.12.
osôb 18.12. / 17.12. - 24.12. / 18.12. - 25.12.
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Družstvá vzdávajú hold
kráľovnej Alžbete II

Predstavitelia maloobchodného hnutia
vo Veľkej Británii vzdávajú úctu najdlhšie
vládnucemu britskému monarchovi, ktorý
zomrel vo veku 96 rokov.
Spolupracovníci z družstiev v Spojenom
kráľovstve vyjadrili sústrasť kráľovskej rodine po správe, že Jej Veličenstvo, kráľovná
Alžbeta II. 8. septembra zomrela na zámku
Balmoral.
„Kráľovná aj princ Philip išli na výstavu
v dnešnom Touchstones, ktorá trvala celý

Citát

rok, s informáciami a aktivitami o rozvoji družstevného hnutia,“ spomína Gillian
Lonergan, historička družstva na to, ako sa
kráľovská rodina zaujímala o dianie v družstevnom podnikaní. O spoločne vyjadrenej
sústrasti informuje web družstevníkov
www.thenews.coop. Kráľovná v minulosti
navštívila aj Manchester, kde v roku 2013
oficiálne otvorila nové sídlo Co-operative
Group na One Angel Square. Kráľovná si
v sprievode vojvodu z Edinburghu prešla

budovu pred odhalením pamätnej dosky
pri príležitosti slávnostného otvorenia
14-poschodovej budovy a podpísaním sa
do knihy návštev.
Sústrasť vyjadrili aj ďalšie družstevné
maloobchodné spoločnosti vrátane družstva
Midcounties Co-operative a družstva Central
England, zatiaľ čo Co-op Party oznámila, že
až do odvolania pozastavila všetky verejné
kampane a podujatia ako znak smútku.
Redakcia DN

„Dnes potrebujeme špeciálny druh
odvahy. Nie ten, ktorý treba do boja,
ale taký, vďaka ktorému sa zastaneme
všetkého, o čom vieme, že je správne,
všetkého, čo je pravdivé a čestné.“
kráľovná Alžbeta II.
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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

„Výsledky epidemiologickej štúdie ukazujú,
že počet alergických ochorení sa za posledné
desaťročie značne zvýšil. Probiotiká obsahujúce
Lactobacillus bulgaricus v kombinácii s bulharským
ružovým olejom výrazne znižujú príznaky alergií
a alergických predispozícii tela, účinkujú
podobne ako antihistamínové medikamenty.
Klinické príznaky sa poľa štúdie alergie na
potraviny vytratili po dobe 2 až 6 týždňov
v závislosti od závažnosti alergie.“

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

september 2022
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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.

Facebook
Program Vacation
- oficiálna stránka

Nové*

Facebook
LastMinute4you

PREZENTÁCIA

Program
Vacation
Tik Tok
tradicne_druzstvo
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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EÚ navrhla
mimoriadne
zákroky na trhu
s energiou pre
vysoké ceny
Európska komisia (EK) v súlade s prejavom Ursuly von der Leyenovej o stave EÚ, navrhla mimoriadne zákroky na európskych trhoch s energiou v snahe riešiť dramatický nárast cien.
Konkrétne návrhy EK zahŕňajú výnimočné opatrenia na zníženie dopytu po elektrine, ktoré pomôžu znížiť náklady pre spotrebiteľov, ako aj opatrenia na redistribúciu
nadbytočných príjmov energetických firiem
konečným zákazníkom. To nadväzuje na už
dohodnuté opatrenia o napĺňaní zásobníkov
plynu a zníženia dopytu po plyne s cieľom pripraviť sa na nadchádzajúcu zimu.
Komisia zároveň zvýši svoje úsilie zlepšiť
likviditu subjektov na trhu, znížiť ceny plynu
a reformovať koncepciu trhu s elektrinou.
Prvou odpoveďou na vysoké ceny je zníženie dopytu po plyne. To môže ovplyvniť ceny
elektriny a dosiahnuť upokojenie trhu. Najdrahšie hodiny spotreby elektriny, ovplyvnené výrobou elektriny spaľovaním plynu, chce
EK riešiť zavedením povinnosti znížiť spotrebu elektriny aspoň o 5 % počas hodín s najvyššou cenou. Členské štáty by mali určiť 10 %
hodín s najvyššou očakávanou cenou a počas
špičky znížiť dopyt. Zníženie dopytu v čase
špičky by viedlo k zníženiu spotreby plynu
o 1,2 miliardy m počas zimy.
Komisia navrhuje, aby sa členské štáty
zamerali na zníženie celkového dopytu
po elektrine aspoň o 10 % do 31. marca
2023. Môžu si vybrať primerané opatrenia,
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medzi ktoré patrí aj finančná kompenzácia.
Exekutíva EÚ navrhuje aj dočasný príjmový strop pre inframarginálnych výrobcov
elektrickej energie - pre technológie s nižšími
nákladmi, ako sú obnoviteľné zdroje energie,
jadrová energia a hnedé uhlie, ktoré vyrábajú
elektrinu lacnejšie, ako je cenová úroveň stanovená drahšími "marginálnymi" výrobcami
a ktorí dosahujú nečakané zisky.
Komisia navrhuje stanoviť príjmový strop
pre inframarginálnych výrobcov na úrovni
180 eur za MWh. Príjmy presahujúce strop
môžu vlády členských štátov použiť na pomoc
pre spotrebiteľov.
Členské štáty, ktoré obchodujú s elektrinou, boli vyzvané, aby v duchu solidarity
uzatvorili dvojstranné dohody o rozdelení
časti inframarginálnych príjmov vybraných
vyrábajúcim štátom v prospech koncových
odberateľov v členskom štáte s nízkou výrobou elektrickej energie. Takéto dohody sa
uzavrú do 1. decembra 2022, ak čistý dovoz
elektrickej energie členského štátu zo susednej krajiny dosahuje aspoň 100 %.
Komisia takisto navrhuje dočasný solidárny
príspevok z nadmerných ziskov v odvetviach
ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Časovo
obmedzeným príspevkom by sa zachovali investičné stimuly pre zelenú transformáciu. Členské
štáty by ho vyberali zo ziskov za rok 2022, ktoré presahujú 20 % zvýšenie priemerného zisku
za predchádzajúce tri roky. Príjmy by vyberali
členské štáty a presmerovali by ich na spotrebiteľov energie, najmä na zraniteľné domácnosti,
ťažko zasiahnuté podniky a energeticky náročné
priemyselné odvetvia.
Členské štáty môžu financovať aj cezhraničné projekty v súlade s cieľmi plánu REPowerEU, alebo použiť časť príjmov na spoločné financovanie opatrení na ochranu
zamestnanosti, alebo podporu investícií do

obnoviteľných zdrojov energie a energetickej
efektívnosti.
V rámci ďalšej intervencie do pravidiel
trhu s elektrinou EK navrhuje rozšíriť súbor
nástrojov pre ceny energie, ktorý majú spotrebitelia k dispozícii. Návrhy by prvýkrát
umožnili regulované ceny elektrickej energie
pod úrovňou nákladov a rozšírili regulované
ceny aj na malé a stredné podniky.
Okrem uvedených návrhov EK prehĺbi diskusiu s členskými štátmi o najlepších spôsoboch zníženia cien plynu, pričom bude analyzovať rôzne návrhy cenových stropov a posilní
úlohu energetickej platformy EÚ pri uľahčovaní dohôd o nižších cenách s dodávateľmi formou dobrovoľného spoločného nákupu.
Komisia bude aj naďalej pracovať na nástrojoch na zlepšenie likvidity na trhu s energiami a preskúma dočasný krízový rámec štátnej
pomoci, aby ten aj naďalej umožňoval členským štátom poskytovať potrebnú a primeranú podporu hospodárstvu a zároveň zaručoval rovnaké podmienky.

ne dosahovať mimoriadne rekordné tržby
a zisky profitujúc z vojny a na úkor zákazníkov. V týchto časoch sa zisky musia zdieľať
a nasmerovať k tým, ktorí to potrebujú
najviac," povedala Leyenová v prejave pred
Európskym parlamentom v Štrasburgu.

Leyenová uviedla, že EÚ diskutuje o stanovení stropov na ceny energií a na reforme trhov
s plynom a elektrinou. Dodala, že EK bude
spolupracovať s regulačnými orgánmi, aby
zmiernila problémy s likviditou na trhoch
s elektrinou.

EÚ navrhne dane
na nadmerné
zisky energetických firiem
Európska únia navrhne dane na nadmerné
zisky energetických firiem, uviedla v prejave
o stave Únie šéfka Európskej komisie Ursula
von der Leyenová.
EÚ navrhne strop pre príjmy z nízkonákladovej výroby elektriny, rovnako ako dane
na nadmerné príjmy firiem pôsobiacich v oblasti fosílnych palív, ktoré im prinieslo prudké
zdraženie energií, uviedla Leyenová.
"V našej sociálnej trhovej ekonomike sú
zisky dobré. V týchto časoch však nie je správ-

september 2022

Družstevné noviny

14

Grécko plánuje
prvýkrát
predčasne splatiť
časť z pôžičky
od eurozóny
Atény vyrovnali dlh voči MMF, ktorý im
v rokoch 2010 až 2014 poskytol 28 miliárd
eur, v apríli, dva roky pred plánovaným termínom. Podobnú stratégiu plánujú aj pri záchranných úveroch od eurozóny.
Grécko, najzadlženejšia krajina euroregiónu, vystúpilo v roku 2018 z tretieho záchranného programu a odvtedy sa na pokrytie svojich úverových potrieb spoliehalo výlučne na
trhy s dlhopismi.
Bude to prvýkrát, čo Atény uhradia splátku
z dlhu eurozóne v predstihu. Je to však
súčasťou ich stratégie zotavovania sa a zároveň zlepšenia udržateľnosti dlhu.
"Plánujeme uhradiť skôr 2,7 miliardy
eur z pôžičiek splatných v roku 2023," povedal agentúre Reuters jeden z predstaviteľov
ministerstva pod podmienkou zachovania
anonymity. Spresnil, že platba sa uskutoční
do konca roka.
Dodal, že Grécko si týmto spôsobom
"zlepší profil splatnosti" dlhu a zníži potrebu

pôžičiek na budúci rok, keďže úrokové sadzby
v eurozóne sa zvyšujú.
Eurozóna a Medzinárodný menový fond
(MMF) spolu požičali Grécku počas dlhovej krízy, ktorá vypukla koncom roka 2009,
viac ako 260 miliárd eur výmenou za tvrdé
úsporné opatrenia.
Atény vyrovnali dlh voči MMF, ktorý im
v rokoch 2010 až 2014 poskytol 28 miliárd
eur, v apríli, dva roky pred plánovaným
termínom. Podobnú stratégiu plánujú aj pri
záchranných úveroch od eurozóny.
Štáty eurozóny poskytli Grécku 53 miliárd
eur vo forme bilaterálnych pôžičiek v rámci prvého záchranného balíka so splatnosťou
do roku 2041. S plánovanou splátkou Grécko

uhradí 8 miliárd eur z dlhu, uviedol predstaviteľ.
Náklady na pôžičky pre Grécko sa od začiatku roka viac ako strojnásobili, čo je odrazom širšieho nárastu výnosov z dlhopisov
v eurozóne, pričom trhy očakávajú, že Európska centrálna banka zvýši do konca roka
úrok minimálne o 50 bázických bodov v snahe
skrotiť infláciu.
Grécko má hotovostnú rezervu vo výške
približne 39 miliárd eur, čo je dostatočné na
pokrytie jeho dlhových potrieb najmenej dva
roky bez toho, aby využívalo medzinárodné
trhy s dlhopismi.
Tento rok si už požičalo približne 7 miliárd
eur prostredníctvom nových predajov dlhopisov a znovuotvorením existujúcich dlhopisov.

Nová smernica sa bude týkať všetkých pracujúcich v EÚ, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo
sú v pracovnoprávnom vzťahu. Členské krajiny,
v ktorých je už minimálna mzda chránená
výlučne prostredníctvom kolektívnych zmlúv,
nebudú musieť zaviesť tieto pravidlá ani
zabezpečiť všeobecnú platnosť týchto zmlúv.
Stanovenie minimálnej mzdy zostane v právomoci členských štátov. Tie však budú musieť
zaručiť, aby ich minimálne mzdy umožňovali
pracujúcim viesť dôstojný život, a to aj vzhľadom
na životné náklady a všeobecnú mzdovú úroveň.
Členské štáty môžu pre posúdenie primeranosti
svojich platných zákonných minimálnych miezd
vytvoriť kôš tovarov a služieb v reálnych cenách,
alebo ho stanoviť na 60 % mediánu hrubej mzdy
a 50 % priemernej hrubej mzdy.

Podľa EP je kolektívne vyjednávanie na odvetvovej a medziodvetvovej úrovni jedným
z kľúčových faktorov na dosiahnutie primeraných minimálnych miezd. Podľa nových pravidiel, ktoré odobrili poslanci, to treba náležite
podporovať a posilňovať.
Krajiny, v ktorých sa kolektívne vyjednávanie
týka menej ako 80 % pracujúcich, budú musieť
v spolupráci so sociálnymi partnermi stanoviť
akčný plán na zvýšenie tohto podielu.
Schválený návrh zavádza pre členské štáty EÚ
povinnosť vytvoriť systém presadzovania pravidiel vrátane spoľahlivého monitorovania, kontrol
a inšpekcií v teréne. Cieľom je zabezpečiť ich dodržiavanie a riešiť problémy, ako sú zneužívanie subdodávok, nepravá samostatná zárobková činnosť,
neevidované nadčasy či zvýšená intenzita práce.

Europarlament
schválil pravidlá
o primeraných
minimálnych
mzdách v EÚ
Poslanci Európskeho parlamentu (EP)
odobrili návrh, podľa ktorého minimálne mzdy
vo všetkých krajinách EÚ by mali umožňovať
dôstojné životné a pracovné podmienky a členské štáty by mali podporovať kolektívne vyjednávanie o mzdách.
Novú legislatívu o primeraných minimálnych
mzdách podporilo 505 poslancov, 92 bolo proti
a 44 sa zdržalo hlasovania.
Cieľom právneho predpisu EÚ, ktorý bol
dohodnutý v júni s Radou EÚ (členské štáty),
je zlepšiť pracovné a životné podmienky
všetkých pracujúcich v Únii a podporiť ekonomický a sociálny pokrok.
Návrh z dielne eurokomisie stanovuje
minimálne požiadavky na primeranosť zákonných minimálnych miezd určených vnútroštátnym právom alebo kolektívnymi zmluvami.
Takisto zefektívňuje prístup pracujúcich
k ochrane minimálnej mzdy.
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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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Program
Vacation

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