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Rok 2022 bol rokom významných investícií, ktoré 
spevnili naše základné piliére stratégie, ale bol to 
najmä rok, ktorý opäť ešte viac scelil naše družstvo 
a preveril silné stránky družstevníctva. V dnešnej 
dobe sa snáď nenájde nikto, kto by nepocítil silný 
vplyv inflácie naštartovanej pandémiou a spôso-
benej najmä vojnou na Ukrajine. My cítime inflač-
né dopady predovšetkým pri našej rekonštrukcii 
Hotela Raj, ale aj pri samotnom predaji nášho do-
volenkového produktu PV. Tento negatívny vplyv 
spôsobil spomalenie plnenia našich cieľov, ale na 
druhej strane každá takáto výzva spôsobila, že sme 
sa ešte viac spojili a skoncentrovali na vzájomnú 
pomoc. A toto zafungovalo doslova zázračne, čo 
malo za následok, množstvo väčších aj menších 
úspechov, ktoré sme dosahovali počas roka. 
 Podarilo sa nám v spolupráci s konzultantmi 
splniť ročný cieľ predaja zmlúv PV na viac ako 
71%, čo v praxi znamená, že sme si mohli dovoliť 
investovať do rekonštrukcie hotela čosi viac fin.
prostriedkov ako v predošlom roku. Na druhej 
strane inflácia spôsobila značné zvýšenie inves-
tičných nákladov, ktoré budeme musieť investo-
vať do hotela, ale aj tak sa nám podarilo vykonať  
v rámci rekonštrukcie kus dobrej práce. Stihli 
sme všetky búračské práce, výmenu rozvodov 
vody, tepla, el.energie, čiastočnú výmenu kotlov  
a výmenu všetkých radiátorov. Dobudovali sme do 
hrubej stavby ďalšie izby, čím sa zvýši kapacita ho-
tela na 18 izieb. Položili sme základy a vytiahli ste-
ny v prístavbe v budúcej kuchyni a reštaurácii. Do-
končili sme renováciu interiéru v 9-tich izbách a 
7 kúpelní, čiže môžeme povedať, že polovica izieb 
je už skoro vo finále. Značnú časť práce sme vyko-
nali aj vo zvyšných častiach hotela, je za nami asi  
65%–70% prác z celkovej rekonštrukcie hotela. 
 Popri tom sa podarilo vykonať významný po-
sun vo vymáhaní našich pohľadávok NFD. Ako sa 
dalo predpokladať, neplatné a protiprávne vedenie 
NFD dostalo NFD svojim hospodárením a účelo-
vým vytváraním záväzkov až do konkurzu, čím sa 
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Čo nám dal  
a čo nám vzal rok 2022?

Hľadáme anjelského  
investora pre náš projekt
 
Viete, kto je anjelský investor? Nie 
každý sa ním môže stať. Vžaduje si  
to splniť prísne kritériá. Ale je to aj naopak, 
prísne kritériá musí splniť aj ten, kto má zá-
ujem o vstup investora do svojho startupu.
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Energetická kríza má aj 
svetlu stránku. Sektor  
obnoviteľných zdrojov  
sa prudko rozvíja…
Globálna energetická kríza spôsobila,  
že rozvoj obnoviteľných zdrojov sa prud-
ko zrýchlil, uvádza sa v novej štúdii  
Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).
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ukončilo vytváranie dlhov a začalo sa vymáhanie 
pohľadávok. Nám sa podarilo prihlásiť naše pohľa-
dávky za cca 4 mil.EUR a zároveň sme popreli asi 
90% pohľadávok, ktoré prihlásila skupina aktérov 
konfliktu a ich sympatizantov. Zvyšné nepopreté 
pohľadávky patria už iba legitímnym veriteľom, 
ako je štát, či poisťovne… no aj tak to teraz vyzerá, 
že asi 80%-90% z predaja majetku NFD pôjde nám 
na uspokojenie našich pohľadávok. Je síce pred 
nami ešte niekoľko dôležitých právnych krokov, 
ale je to otázka času, kedy sa to celé posunie, až 
postupne získame značnú časť fin.prostriedkov, 
ktoré nám pomôžu poriadne naštartovať naše 
družstvo. Tým zabezpečíme uspokojenie všetkých 
našich veriteľov, a to bude následne prinášať ovo-
cie navždy každému členovi. Toto všetko sa poda-
rilo práve vďaka spoločnému úsiliu a extrémnemu 
zapojeniu sa do spoločných kampaní, kde sa snaží-
me, aby každý jeden člen priložil ruku k dielu. 
 Určite každý z členov vie, že išlo o aktuálne 
poslednú kampaň na podporu družstva, do ktorej 
sa zapojila už väčšina členov a budeme trvať na 
tom, aby v tejto kampani boli účastní úplne všet-
ci členovia. Tento skvelý výsledok spolupráce  
a vzájomnej pomoci spôsobil významné posilnenie 
našej pozície v procese vymáhania našich pohľa-
dávok, kde sa dá očakávať príjem okolo 1 mil. EUR   
— 1,5 mil. EUR, čo iste uznáte, že stálo za tú ná-
mahu. Navyše prípadný prebytok výťažku z našej 
kampane sa použije na dokončenie Hotela Raj. 
 V snahe získať aj väčší kapitál, či už od exter-

ných investorov alebo od samotných členov sme 
neváhali a pripravili sme profesionálne podkla-
dy, podnikateľský plán a detailné fin. analýzy pre  
investorov      . 
 
 Čiže čo nám tento rok priniesol? Tak najmä to, 
čo sa nedá kúpiť, a to sú úprimné hlbšie vzťahy me-
dzi členmi a družstvom, čo sa odzrkadlilo v našich 
úspechoch. A čo nám vzal? Skôr by som povedal, 
že nás zbavil viacerých starostí, obáv a strachov, 
ktoré nás sprevádzali pri výzvach, ktoré sa pred 
nás postavili. 
 Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým čle-
nom, ktorí nás podržali a pomohli v ťažkých momen-
toch. Chcem sa ale osobne poďakovať každému, kto 
neváhal a sprostredkoval novú zmluvu PV, prišiel  
k nám na brigádu počas prác na hoteli, pomohol  
v kampani, pomohol odstrániť nedostatky, či vylep-
šiť našu značku. Ďakujem programátorom, aj kon-
zultantom, kolegom z predstavenstva, ale aj našim 
milým pracovníčkam v administratíve a zamestnan-
com, obchodným partnerom, ďakujem účtovníkom 
aj našim právnikom, ktorí odviedli kus dobrej práce. 
 Milí členovia, všetci ste boli úžasní a som hrdý 
na to, ako sa krásne formujeme do skvelého teamu 
dobrých ľudí. Všetkým Vám želám prežitie krás-
nych vianočných sviatkov, veľa úspechov v novom 
roku, veľa zdravia a teším sa na spoluprácu s Vami 
v budúcom roku, aby bol ešte lepší ako ten starý.

Martin Cigánek,  
predseda Tradičného družstva

www.busyman.cz
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Nech tichá hudba
veselosti, Vám počas  
Vianoc znie, nech rok  
ten nastávajúci Vám  
šťastie a zdravie prinesie.
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Globálna energetická kríza spôsobila, že roz-
voj obnoviteľných zdrojov sa prudko zrýchlil, 
uvádza sa v novej štúdii Medzinárodnej ener-
getickej agentúry (IEA). IEA podľa poslednej 
správy očakáva, že kapacity obnoviteľných 
zdrojov do roku 2025 predstihnú uhlie a stanú 
sa najväčším zdrojom pri výrobe elektriny. 
 Globálna kapacita obnoviteľných zdrojov 
by sa počas najbližších piatich rokov mala 
takmer zdvojnásobiť, pričom do polovice de-
saťročia vystrieda uhlie v úlohe najväčšieho 
zdroja výroby elektriny. Podľa IEA to tiež 
znamená, že cieľ obmedziť globálne otepľo-
vanie na 1,5 stupňa Celzia je dosiahnuteľ-
ný. Agentúra aktuálne počíta s o 30 percent 
rýchlejším rastom kapacity obnoviteľných 
zdrojov než pred 1 rokom.
 Dôvodom veľkej zmeny v rámci svetové-
ho energetického mixu je energetická krí-
za, ktorú vyvolala ruská útočná vojna proti 
Ukrajine. Tá podľa správy IEA nazvanej Re-
newables 2022 dala expanzii obnoviteľných 
zdrojov bezprecedentný impulz. „Obnovi-
teľné zdroje sa stanú najväčším globálnym 
zdrojom výroby elektriny do začiatku roka 
2025 a predstihnú uhlie," píše sa v správe.
Základná prognóza IEA predpokladá, že  
v roku 2027 bude na obnoviteľné zdroje pri-

Energetická kríza má aj svetlu stránku. 
Sektor obnoviteľných zdrojov  
sa prudko rozvíja

padať takmer 40 percent svetovej produkcie 
elektriny, čo bude zároveň sprevádzať pokles 
podielu uhlia, plynu a jadrovej energie.
 IEA vo vyhlásení vydanom spoločne  
so správou zdôraznila vplyv aktuálnej ge-
opolitickej situácie na energetické trhy. 
„Globálna energetická kríza prudko urých-
lila inštalácie obnoviteľných zdrojov, pričom 
celková kapacita by sa mala v najbližších 
piatich rokoch zdvojnásobiť," dodala.
 „Obavy o energetickú bezpečnosť spôso-
bené ruskou inváziou na Ukrajinu motivo-
vali krajiny, aby sa čoraz viac obracali k ob-
noviteľným zdrojom energie, ako sú slnečná 
a veterná energia, a znížili tak svoju závis-
losť od dovozu fosílnych palív, ktorých ceny 
sa dramaticky zvýšili,“ dodáva sa v správe.
IEA vo svojej historicky najväčšej revízii 
prognózy obnoviteľnej energie smerom 
nahor aktuálne očakáva, že svetová ka-
pacita obnoviteľných zdrojov energie sa  
v rokoch 2022 až 2027 zvýši o takmer  
2400 gigawattov, čo je rovnaké množstvo 
ako „celá dnešná inštalovaná kapacita  
produkcie elektriny v Číne“.
 IEA očakáva, že v roku 2027 bude takmer 
20 % elektrickej energie na planéte pochá-
dzať z veternej a solárnej fotovoltiky. „Na 

rôzne tieto technológie bude pripadať 80 % 
celosvetového nárastu výroby energie z ob-
noviteľných zdrojov v prognózovanom ob-
dobí, čo si bude vyžadovať ďalšie zvýšenie 
flexibility energetického systému," dopĺňa.
 Fatih Birol, výkonný riaditeľ IEA, uvie-
dol, že globálna energetická kríza naštar-
tovala obnoviteľné zdroje energie „do no-
vej mimoriadnej fázy ešte rýchlejšieho 
rastu, pretože krajiny sa snažia využiť výhody  
v oblasti energetickej bezpečnosti. V najbliž-
ších piatich rokoch svet pridá toľko energie  
z obnoviteľných zdrojov ako za predchádza-
júcich 20 rokov".
 Šéf IEA dodal, že pokračujúce zrýchľo-
vanie rastu kapacít obnoviteľných zdrojov 
energie je "rozhodujúce pre udržanie otvore-
ných dverí k obmedzeniu globálneho otepľo-
vania na 1,5 stupňa Celzia".
 Zvýšenie kapacít výroby energie z obno-
viteľných zdrojov je dobrou správou nielen 
pre planétu, ale aj pre Tradičné družstvo. 
Investície do zelenej energetiky patria me-
dzi priority družstevného biznis plánu roky.  
Obnoviteľné zdroje energie sa stávajú jed-
ným z pilierov taktiež pre budúce pasívne 
príjmy členov družstva.
 Redakcia DN
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Rekonštrukcia exteriéru Hotela Raj 
prebiehala aj v decembri
Minulý mesiac sme položili základovú do-
sku a začiatkom mesiaca se začali ťahať 
steny na prístavbu kuchyne a reštaurácie. 
V interiéri máme v tejto chvíli pred dokon-

„Viac rúk uľahčuje prácu.“
John Heywood

Citát 

december 2022

čením 9 izieb a 7 kúpelní s toaletami, spo-
ločné toalety pri recepcii a v hrubej stavbe 
máme dobudovaných ďalších 9 izieb. Vo 
všetkých izbách sú nové rozvody tepla, vody, 

el.energie a TV, nové radiátory a čiastočnou 
rekonštrukciou prešla aj kotolňa. Môžeme 
povedať, že rekonštrukcia je na  65 – 70 % 
dokončená. 

Redakcia DN
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Spoznajte obrat 300 najväčších  
družstiev na svete

Medzinárodná družstevná aliancia (ICA) 
s vedeckou a technickou podporou Európ-
skeho výskumného inštitútu pre družstev-
né a sociálne podniky (Euricse) už 11 rokov 
vypracúva výročnú výskumnú správu tzv. 
Medzinárodný družstevný monitor (World 
Cooperative Monitor). Cieľom tejto správy 
je ilustrovať hospodársky a sociálny prínos 
družstiev a vzájomných spoločností. Je to 
nástroj na zhodnotenie postavenia družstiev 
a zdôraznenie významu spolupráce vo svete 
pre širokú verejnosť a tvorcov politík.

Vydanie na rok 2022 vychádza z finančných 
údajov za rok 2020. V monitore sa uvádza,  
že 300 najväčších družstiev a vzájomných 
spoločností na svete v roku 2020 dosiahlo 
spoločný obrat vo výške 2,17 bilióna USD, čo 
je pokles oproti roku 2019 kedy tieto družstvá 
dosiahli 2,18 bilióna USD. Nesmieme však 
zabúdať, že to bol rok pandémie Covid-19.  
Na prvom mieste podľa obratu je Groupe  
Crédit Agricole z Francúzska (88,97 mld. USD), 
nasleduje maloobchodná skupina REWE 
Group z Nemecka (77,93 mld. USD), druž-
stevná finančná sieť z Nemecka (BVR)  
(58,02 mld. USD), poľnohospodárske družstvo  
Zen-Noh z Japonska (57,69 mld. USD)  
a ACDLEC Leclerc z Francúzska (54,83 mld. USD).
 Väčšinu podnikov v rebríčku Top 300 pod-
ľa obratu tvoria výrobné družstvá, ktoré pred-
stavujú najmä poľnohospodárske a obchod-
né družstvá, ďalej vzájomné družstvá (84) 
a spotrebiteľské/užívateľské družstvá (71). 
Krajiny s najväčším počtom podnikov v reb-
ríčku sú USA (71), Francúzsko (42), Nemecko 
(31) a Japonsko (22). Na čele rebríčka odvetví 
podľa obratu sú: japonský Zen-Noh (poľno-
hospodárstvo a potravinárstvo); španielska 

korporácia Mondragón (priemysel a verejné 
služby); nemecká REWE Group (veľkoob-
chod a maloobchod); japonská Nippon Life 
(poisťovníctvo); francúzska Groupe Crédit 
Agricole (finančné služby) brazílska Sistema 
Unimed (vzdelávanie, zdravotníctvo a soci-
álna práca); talianske robotnícke družstvo  
Manutencoop (ostatné služby).

V monitore sa skúma aj vplyv digitalizácie, 
najmä v dôsledku krízy Covid-19. Ziste-
nia vychádzajú z prieskumu družstiev v 27 
krajinách. Respondenti prieskumu uviedli,  
že si uvedomujú význam digitálnych ná-
strojov, ktoré zasahujú do rôznych funkcií 
podnikového života, a uznávajú, že "niečo 
zásadné sa zmenilo v spôsobe riadenia druž-
stiev”. Osem z desiatich opýtaných družstiev  
uviedlo, že je dôležité alebo nevyhnutné po-
užívať digitálne nástroje na predaj tovaru  
a služieb online a riadenie vzťahov so  
zákazníkmi a dodávateľmi. Štvrtina respon-
dentov ich považuje len za „pomerne dôleži-
té“. Kľúčovými oblasťami pre družstvá, pokiaľ 
ide o využívanie digitálnych nástrojov, sú 
bezpečnosť IT systémov (70 %), softvér na 
riadenie (48 %), elektronický obchod (41 %), 
cloud computing a vzdialená správa služieb a 
infraštruktúry (41 %) a komunikácia a tvorba 
obsahu na webe a sociálnych médiách (37 %).

Prieskumom sa zistilo, že všetky družstvá  
aktivovali online spôsoby účasti na svojich 
valných zhromaždeniach. V kapitole sa uvá-
dza, že hoci digitálne nástroje majú veľký po-
tenciál pri zapájaní členov, ktorí sa nemôžu 
zúčastniť na zasadnutiach osobne, ukázali  
sa aj ich obmedzenia pri zapájaní určitých  
kategórií členov, ktorí nie sú oboznámení  

s používaním technológií. Viac ako polovica 
opýtaných družstiev vidí potenciál digitál-
nych nástrojov aj v zapojení členov do spo-
luvytvárania služieb a tovarov a v podpore 
interakcie medzi členmi. Kapitola uzatvára, 
že hoci sa nezdá, že by digitalizácia dokáza-
la „radikálne zmeniť spôsob, akým družstvá 
nadväzujú vzťahy so svojimi členmi“, digi-
tálne nástroje môžu v niektorých situáciách 
uľahčiť zapojenie členov družstiev, najmä  
ak sú postavené vedľa tradičných metód. 
Okrem toho dodáva, že veľké družstvá si uve-
domujú vplyv digitalizácie na svet práce a za-
meriavajú sa na „zabezpečenie udržateľného 
rastu a dôstojnej práce pre všetkých“.

Generálny riaditeľ ICA Bruno Roelants  
povedal: „Vďaka družstevnému podnikateľ-
skému modelu, ktorý je založený na demokra-
tickej účasti a kontrole, môžeme vidieť, ako 
využiť pozitívne účinky digitalizácie a zmier-
niť tie negatívne.“

Gianluca Salvatori, generálny tajomník  
Euricse, povedal: „Prežívame vzrušujúce 
nové obdobie zviditeľňovania sociálneho 
hospodárstva. Na celom svete sa množia ini-
ciatívy, ktoré zviditeľňujú tento prístup k hos-
podárskym činnostiam: od európskeho akč-
ného plánu pre sociálne hospodárstvo až po 
odporúčanie OECD a rezolúciu MOP. Je preto  
čoraz dôležitejšie, aby sa sociálna ekonomi-
ka a jej aktéri vrátane družstiev uznávali pre 
rozsah svojho vplyvu. To je ďalšie potvrdenie 
a výzva pre Medzinárodný družstevný moni-
tor - pomôcť vybudovať presnejšie chápanie 
sociálnej ekonomiky a konkrétne družstevné-
ho sektora.“
 Redakcia DN
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Hľadáme anjelského investora  
pre náš projekt

Kaufland poukážky  
sa tešia záujmu členov

Viete, kto je anjelský investor? Nie každý 
sa ním môže stať. Vžaduje si to splniť prísne 
kritériá. Ale je to aj naopak, prísne kritériá 
musí splniť aj ten, kto má záujem o vstup in-
vestora do svojho startupu. Podporu dostane 
len taký startup, kde je potenciál návratnosti 
investície. Aj v našom družstve sme sa dosta-
li do situácie, keď sa môžeme začať uchádzať  
o takéhoto investora.
 Náš know-how na budovanie pasívnych 
príjmov pre členov družstva bol ocenený 
znalcom na viac ako 1 mil.eur. Stratégia, ktorú 
používame na dosiahnutie zisku je života-
schopná, udržateľná a s obrovským poten-
ciálom. Je naviazaná na spoluprácu členov  
v oblastiach akými sú lacnejšie dovolenky 
a tiež aj na moderné projekty akými sú roz-
voj spoluvlastnenej licencovanej platobnej 
inštitúcie a rozvoj projektu zameraného na 
vybudovanie siete nabíjacích staníc pre elek-
tromobily. Sme práve v období, keď vyše 420 
našich členov má zakúpený jedinečný dovo-
lenkový program PV. Aby sme zrýchlili rast 
našich aktív a našej refundácie rozhodli sme 
sa, že umožníme vstup investora do nášho 
družstva.
 Nemal by to byť ale hocijaký investor. Prá-
ve preto hľadáme toho “anjelského”. Je známy 

Aj v decembri ušetríme našim členom zo  
Slovenska stovky eur na ich nákupoch.  
Pri prudko stúpajúcej inflácii sa počíta kaž-
dé ušetrené euro. Zrealizovali sme v poradí 
už našu 4. objednávku darčekových pouká-
žok Kaufland. S pribúdajúcimi objednávka-
mi rastie aj počet nových členov, ktorí si ich 
objednávajú ale aj takých, ktorí zvyšujú ich 
počty a objednajú si 4-6 poukážok naraz. Za-
čiatkom roka nás čaká veľká výzva. Aby sme 
si udržali našu družstevnú zľavu 5 %, potre-
bujeme spoločne vytvoriť objednávku 200 ks. 
Veríme, že sa k nám dovtedy pridajú ďalší 
kolegovia družstevníci. Zľava 5 % na nákup  
v Kauflande by mohla byť dobrým motívom 
pre členov v duchu hesla našich dedov: „Lepší 
ten groš čo nevydáš, ako ten, čo ťažko zarobíš“
 Redakcia DN

december 2022

tiež aj ako súkromný investor, seed investor 
alebo angel donor a mal by to byť jednotlivec 
s vysokým čistým imaním, ktorý poskytuje 
finančnú podporu začínajúcim podnikateľom 
alebo podnikateľom s unikátnou službou či 
produktom, zvyčajne výmenou za majetkovú 
účasť v spoločnosti. Anjelský investor ne-
ponúka len peniaze, ale ponúka partnerstvo  
a podporu, aby sa podnikateľ rýchlejšie posú-
val dopredu. Pripravili sme si preto projekt  
a ponúkli sme ho na platforme busyman, 
ktorá prehľadným a bezpečným spôsobom  
prepája startupy a týchto investorov, ktorí 

hľadajú takéto unikátne produkty a služby, 
ktoré by podporili pri ich vzniku, uvádzaní na 
trh alebo v ich raste.
 Náš projekt by sme dokázali uskutočniť aj 
sami, bez investora, ale za dlhší čas. Preto hľa-
dáme riešenie ako rast aktív zrýchliť. Investí-
cia do nákupu obchodného podielu je ponúk-
nutá s vopred odkupnou hodnotou navýšenou 
o 50 %, takže investor získa 50 % viac ako je 
jeho investícia. Pre viac informácii o našom 
startupe si pozrite náš projekt tu: 

Zuzana Lukáčová, podpredsedníčka 
Tradičného družstva

www.busyman.cz

https://www.busyman.cz/invest/projekty/hotelnictvi-gastronomie/2176-inovativny-dovolenkovy-program
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Po zhone po Vianociach a Silvestri si možno 
niektorí z Vás poviete, že si zaslúžite dovo-
lenku. Premýšľate, kam by ste sa mohli v ja-
nuári alebo februári vydať? Možností je hneď 
niekoľko a to rovnako pre tých, ktorí radi ly-
žujú, ako aj pre tých, čo by radi vycestovali k 

Himmerland  
Dánsko
———
20.01. - 27.01. / 27.01. - 03.02.

Alpine Club  
By Diamond Resorts  
Rakúsko
———
25.02. — 04.03.

Holiday Club Vierumaki  
Fínsko
———
06.01. — 13.01.

Jardine Del Sol by Diamond 
Resorts / Lanzarote
———
21.01. - 28.01. / 04.02. - 11.02. / 
11.02. - 18.02. / 18.02. - 25.02.

Mondi Ferienclub Grundlsee 
Rakúsko / raňajky v cene
———
21.01. - 28.01. / 04.02. - 11.02. / 11.02. 
- 18.02. / 18.02. - 25.02.

Aphrodite Hills Resort-
-Holiday 5* Deluxe   
Cyprus
———
01.01.– 08.01. / 08.01.– 15.01. /  
15.01.– 22.01. / 29.01.– 05.02. /  
05.02. – 12.02. / 12.02.– 19.02. 

Holiday Club Åre   
Švédsko
———
07.01.—14.01. / 08.01.—15.01. / 14.01. 
–21.01. / 15.01.—22.01. / 22.01.– 29.01.

The Kenmore Club By 
Diamond Resorts / Škótsko
———
14.01. - 21.01. / 21.01. - 28.01. / 
28.01. - 04.02. / 04.02. - 11.02.

Domina Zagarella Sicily    
Sardínia/Taliankso
———
13.01. – 20.01.

Novoročná dovolenka  
s Tradičným družstvom

pv@td-coop.eu
informácie na 

moru. Pozrite si rezorty v Škótsku, Dánsku, 
Fínsku, Rakúsku či Nemecku, alebo si zaleťte 
na ostrovy Lanzarote, Cyprus a Sardíniu. Pre 
viac termínov a ďalších destinácií kontaktujte 
pv@td-coop.eu.  

Barbora Zagorová, Project manager  PV

december 2022

https://lastminute4you.eu/himmerland
https://lastminute4you.eu/alpine-club-by-diamond-resorts
https://lastminute4you.eu/holiday-club-are
https://lastminute4you.eu/holiday-club-vierumaki
https://lastminute4you.eu/jardine-del-sol-by-diamond-resorts
https://lastminute4you.eu/mondi-ferienclub-grundlsee-ranajky-v-cene
https://lastminute4you.eu/aphrodite-hills-resort-holiday-5-star-deluxe
https://lastminute4you.eu/the-kenmore-club-by-diamond-resorts
https://www.7across.com/resorts/Italy/Sardinia--Sicily/Sicily/Domina-Zagarella-Sicily
mailto:pv%40td-coop.eu?subject=
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Buďte pripravení na zimnú 
sezónu a tiež aj na celý rok 

Sezóna zimných dovoleniek sa začína.  
Ísť v dnešnej dobe na dovolenku bez poiste-
nia, je hazardom s Vašim rodinným rozpoč-
tom pretože náklady, ktoré vzniknú pri ťažkej  
poistnej udalosti sú častokrát vyššie ako  
príjmy v rodine. Za pár eur si ale viete poistením 
zadovážiť pokojný spánok a budete mať isto-
tu, že ak náhodou dôjde k poistnej udalosti,  
nezruinuje to Váš rodinný rozpočet. 
 Vedeli ste, že aj Tradičné družstvo Vám vie 
zabezpečiť to najvýhodnejšie cestovné poistenie 
prostredníctvom zmluvných finančných špecia-
listov? Vyriešime Vám všetky vaše požiadavky, 
ktoré máte v súvislosti s Vašim dovolenkovaním. 

 Pre členov, ktorí vlastnia dovolenkový 
program PV je výhodné si zabezpečiť celoroč-
ný balík poistenia, ktorý je oproti jednorázo-
vým poisteniam výhodnejší a nemusíte sa už 
starať o to, kedy sa na dovolenku vyberiete a či 
sa stihnete poistiť. Ak máte rodinu, je výhodné 
uzatvoriť cestovné poistenie pre celú rodinu. 
Vaše deti tak nemusia riešiť poistenie počas 
rôznych školských výletov, ktoré ani zďaleka 
nekryjú to, čo kryje cestovné poistenie. Letné 
tábory, lyžiarske výcviky, pobyty v horách… 
toto už nikdy nebudete musieť riešiť, pretože 
rodinné cestovné poistenie vyrieši všetky vaše 
požiadavky. 

Kontaktujte nás na našom e-maily:
   p.zagora@td-coop.eu             ZISTI VIAC 

Zadajte Vaše základné údaje pre koho chcete  
poistenie (meno, priezvisko, r. č., OP) a dátum,  
od kedy si želáte poistenie, prípadne ak máte špe-
cifické požiadavky, tak aj tie. Radi Vám pripraví-
me ponuku šitú na mieru, poradíme. Cestovné 
poistenie následne uzatvoríme online, čo Vám 
šetrí čas.
  

Redakcia DN

december 2022

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

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

až do

Dovolenka
za polovicu 

mailto:p.zagora%40td-coop.eu?subject=
https://www.td-coop.eu/financie
https://lastminute4you.eu/
https://lastminute4you.eu/


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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Vedeli ste, že LAKTERA  
je oveľa viac než  
len probiotiká?

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

Lactobacillus bulgaricus DWT1  
a Streptococcus thermophilus DWT4

Prajeme Vám 
krásne vianočné 
sviatky a v novom 
roku 2023  
hlavne zdravie, 
Lásku a radosť!

december 2022
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Poznáte všetky výhody dovolenkovania 
cez družstevný program PV? 
Dovolenkujete po celom svete, šetríte tisíce eur  

počas svojho života a zároveň si vytvárate  
istotu na dôchodok. 

1. Člen družstva šetrí tisícky eur na ubytovaní na 
dovolenkách počas svojho života. Dovolenkuje bez 
nákladu na ubytovanie, len za zámenný poplatok.

5. Členovia nadobúdajú vlastnícky podiel  
v majetku Tradičného družstva, ktoré si  
postupne vďaka tomuto produktu bude 
rozširovať počet dovolenkových nehnuteľností. 7. PV sa dá zakúpiť aj na splátky, už od 50 eur/

mesačne s výhodnými bonusovými týždňami,  
počas celej doby splácania. 

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

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

6. Vďaka kúpe PV si člen buduje svoj podiel na 
zisku družstva, teda pasívny príjem.

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

Dovolenkový program PV, má tieto výhody:

december 2022



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

Instagram
tradicne druzstvo 

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

Facebook 
Program Vacation  
- oficiálna stránka

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

Facebook 
LastMinute4you

YouTube
Družstevné Vzdelanie 

Program 
Vacation

PREZENTÁCIA

Dovolenkový program Tradičného Družstva

Tik Tok
tradicne_druzstvo
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Twitter
Tradičné družstvo

Nové*

december 2022

https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/ProgramVacationOfficial
https://www.facebook.com/groups/490529654928651
https://www.facebook.com/groups/490529654928651
https://www.facebook.com/toplastminute4you
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
https://www.facebook.com/toplastminute4you
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/toplastminute4you


Solárne panely dokážu výrazne ušetriť výdavky 
na energie, je však nutná ich údržba. Upozornil 
na to Michal Kolimár zo skupiny PPA Controll, 
ktorá sa zaoberá priemyselnými solárnymi inšta-
láciami.
 Doplnil, že častou chybou podľa štúdie portá-
lu solarquotes.com z roku 2019 nie je ani prask-
nutie skla, či následné zatečenie vody, no pre-
rušenie prepojov medzi jednotlivými článkami 

Každé piate auto na nórskych cestách je už 
elektrické, pričom ich podiel sa za menej ako 
tri roky zdvojnásobil. Oznámilo to v pondelok 
Nórske združenie elektrických vozidiel. TASR 
správu prevzala z AFP.
 Táto "snehová guľa" sa valí čoraz rýchlejšie 
a nabaľuje sa. Na nórskych cestách tak rastie 
počet elektrických áut, uviedla na webovej 
stránke šéfka združenia Christina Bu.
 A hoci trvalo takmer desať rokov, kým sa 
flotila elektrických vozidiel v Nórsku dostala  
z nuly na 10 %, čo sa podarilo dosiahnuť v mar-
ci 2020, za necelé tri roky sa už podiel elek-

a degradácia materiálu zadnej vrstvy panelov. 
"Sklo, ktoré sa na výrobu panelov používa, je kale-
né, a teda dostatočne tvrdé. Ak sa náhodou aj sta-
ne, že niektorý panel popraská, silikónová vrstva 
drží sklo na svojom mieste a neumožní vniknutie 
vody," vysvetlil Kolimár.
 Doplnil, že pri 14 % inštalovaných panelov 
však podľa štúdií dôjde k degradácii zadnej vrstvy 
ešte pred desiatym rokom životnosti. Poškodenie 
v podobe mikrotrhlín je tam viditeľné voľným 
okom. Vniká do nich voda a dochádza k skratom.
"Takto poškodené panely stále vyrábajú elektri-
nu, no až vtedy, keď zadná stena uschne. Množ-
stvo vyrobenej energie sa z roka na rok znižuje 
a pokiaľ majiteľ domu nedal urobiť odbornú 

tromobilov v krajine zdvojnásobil na 20 %. 
Trhový podiel na úrovni 30 % by sa tak mohol 
dosiahnuť do dvoch rokov.
 Na porovnanie, podľa údajov francúzskej 
vlády z januára 2021 bolo na francúzskych 
cestách elektrických len 0,64 % áut.
 Nórsko, ktoré je paradoxne najväčším pro-
ducentom ropy a zemného plynu v západnej 
Európe, si kladie za cieľ, aby všetky jeho nové 
autá mali do roku 2025 "nulové emisie". Inými 
slovami, aby boli elektrické a vodíkové.
 Takzvané čisté autá ťažia v škandinávskej 
krajine z viacerých výhod. Okrem iného sú vo 
veľkej miere oslobodené od daní, platia nižšie 
poplatky na cestách aj verejných parkovis-
kách a v niektorých prípadoch môžu využívať 
pruhy pre verejnú dopravu.
 Elektrické autá v súčasnosti predstavu-
jú približne 80 % z nových zaregistrovaných 
áut v Nórsku, keďže je k dispozícii čoraz väčší 
počet modelov. S rastúcou popularitou týchto 

Údržba solárnych 
panelov je pre 
úsporu dôležitá

Každé piate auto 
na nórskych  
cestách  
je elektrické

Väčšina Slovákov 
prichádza pre 
zdražovanie  
o úspory
Výdavky Slovákov v uplynulých mesiacoch rást-
li, no ich príjmy väčšinou nie. Viac ako štvrti-
na ľudí tak za rok prišla o úspory. Informovala  
o tom v utorok spoločnosť Home Credit Slova-
kia na základe reprezentatívneho prieskumu, 
ktorý od 13. do 17. októbra realizovala agentúra 
STEM/MARK na 506 dospelých Slovákoch do 
64 rokov.
 Príjmy zhruba na rovnakej úrovni malo 
za posledný rok 53 % domácností a ich pokles  
v prieskume uviedlo 8 %. Zvýšené príjmy  
za uplynulý rok zaznamenalo 39 % rodín.
 Takmer 30 % opýtaným v uplynulých 12 
mesiacoch zvýšili plat. Šesť z desiatich domác-
ností si prilepšilo do 200 eur mesačne. Vyššiu  

mzdu bez domáhania u zamestnávateľa dostalo 
17 % ľudí, vyčíslila spoločnosť.
 Doplnila, že plat po požiadaní zamestnancov 
nezvýšili 14 % z nich. O vyššiu mzdu však za uply-
nulých 12 mesiacov nepožiadalo 42 % Slovákov.
 Siahnuť na úspory muselo 56 % Slová-
kov. Výrazné zdražovanie tovarov a služieb  
v prieskume ako hlavný dôvod uviedlo 92 % res-
pondentov.
 Približne 15 % Slovákov prišlo o úspory aj 
preto, že buď stratili prácu, a to 8 %, alebo im 
znížili plat, čo je situácia u 7 %. "Samozrejme, 
je tu aj 17 % takých, ktorým sa znížili úspory pre 
mimoriadne výdavky nesúvisiace s vysokou in-
fláciou," uviedol analytik trhu zo spoločnosti 
Jaroslav Ondrušek.
 Ak niekoho postihli nižšie príjmy, stúpajúce 
náklady či ubúdajúce úspory a obmedzilo by to 
jeho schopnosť splácania úverov, je podľa spo-
ločnosti vhodným riešením konsolidácia, čiže 
spojenie viacerých úverov, čím sa dá ušetriť na 
splátkach, a taktiež poistenie schopnosti splácať 
takýto úver.

áut a stratou príjmov pre štát začali nórske 
úrady eliminovať niektoré výhody.
 Od 1. januára sa oslobodenie od dane z pri-
danej hodnoty (DPH) na nákup nových elek-
trických vozidiel bude vzťahovať len na pr-
vých 500.000 nórskych korún (47.463,10 eura) 
z ceny auta. Očakáva sa, že zmena sa dotkne 
špičkových značiek elektromobilov, akými sú 
Tesla, Mercedes a Audi.
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„Záujem o konsolidácie úverov výrazne rastie. 
Za uplynulých 11 mesiacov tohto roka sme za-
znamenali u našich klientov medziročný ná-
rast objemu konsolidácií takmer o dve tretiny,“ 
priblížil riaditeľ divízie produkty a marketing 
spoločnosti Milan Cáder. Konsolidácia sa dá  
v súčasnosti uskutočniť aj z domu.
 „Podobne registrujeme aj výrazne vyšší 
dopyt po poistení schopnosti splácať konso-
lidované úvery, kde sme zaznamenali skoro 
dvojnásobný medziročný vzostup. Poistených 
konsolidovaných úverov je už viac ako pätina,“ 
uzavrel Cáder.

údržbu, poruchu si všimne až vtedy, keď mu vý-
razne klesne výroba elektriny, povedzme až o po-
lovicu," upozornil odborník.
 Dodal, že aj keď výrobcovia zvyčajne deklaru-
jú 25-ročnú životnosť panelov, podľa skúseností 
spoločností, ktoré sa o panely starajú, niektoré 
treba vymeniť už po desiatich rokoch.
 Pri hĺbkovej kontrole technici posudzujú vý-
robu elektriny od dopadajúceho slnka až po vývo-
dy do siete, termokamerami kontrolujú, či panely 
nemajú prehriate miesta, a dôležitá je aj kontro-
la spomínaných zadných strán panelov. Ďalej 
sa robí vnútorná diagnostika, merajú sa zemné 
odpory systému uzemnenia, pretekajúce prúdy  
a symetria napätia, uzavrel odborník.
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Európska centrálna banka (ECB) sprísni 
kontrolu toho, ako banky v eurozóne spra-
vujú úverové riziká a diverzifikujú finan-
covanie. TASR o tom informuje na základe 
správy agentúry Reuters.
 Eurozóna čelí na jednej strane bezpre-
cedentne vysokej inflácii a na strane druhej 
prudkému spomaleniu ekonomiky. Hlav-
ným dôvodom je útočná ruská vojna na 
Ukrajine. Táto situácia prinútila ECB, aby 
sprísnila svoju menovú politiku, a tým aj 
podmienky financovania, čo však má nega-

tívny vplyv na rast ekonomiky.
 ECB, ktorá vykonáva dohľad nad viac 
než 100 veľkými bankami v Európe, uvied-
la, že sa bližšie pozrie na úverové inštitúty  
s expozíciou v najzraniteľnejších sekto-
roch, vrátane energetiky a obchodu s ener-
giami. ECB tiež bude pozorne monitorovať 
hypotéky, úvery pre developerov a vývoj  
v realitnom sektore.
 Vyššie úrokové sadzby rovnako ako po-
malý rast alebo dokonca recesia môžu pod-
ľa ECB v budúcnosti spôsobiť problémy dlž-
níkom so splácaním ich záväzkov. Nedávna 
previerka bánk tiež potvrdila nedostatky  
v kontrole a riadení rizík, predovšetkým  
v oblasti monitoringu úverov, rezerv na 
krytie zlých úverov a klasifikácii problémo-
vých dlžníkov.
 Podľa ECB by prudká korekcia na nie-
ktorých realitných trhoch, predovšetkým 

ECB sprísni kon-
trolu toho, ako 
banky spravujú 
úverové riziká
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Boeing v novem-
bri zvýšil dodávky 
zákazníkom na 
48 lietadiel

Banky v strednej 
a východnej  
Európy počítajú  
s nárastom  
zlých úverov

Americký výrobca lietadiel Boeing v utorok 
oznámil, že minulý mesiac zvýšil dodávky zákaz-
níkom na 48 lietadiel z 35 kusov odovzdaných  
v októbri. TASR o tom informuje na základe  
správy agentúry Reuters.
 Šéf divízie Boeing Commercial Airplanes 
Stan Deal minulý mesiac povedal, že októbrový 
pokles dodávok 737 MAX bol výsledkom toho,  

Banky v krajinách strednej, východnej a juho-
východnej Európy očakávajú nárast dopytu po 
úveroch, ukázal prieskum Európskej investičnej 
banky (EIB). EIB očakáva, že sprísnenie podmie-
nok poskytovania úverov a potenciálny nárast 
zlyhaných úverov preveria v najbližších šiestich 
mesiacoch odolnosť úverových inštitútov.
 Medzinárodné bankové skupiny vidia naj-
väčší potenciál v regióne predovšetkým v Ru-
munsku a Česku. Ziskovosť divízií v krajinách 
strednej, východnej a juhovýchodnej Európy 
zostáva vyššia v porovnaní s priemernou zisko-
vosťou v rámci nadnárodných skupín.
 Nárast dopytu firiem po likvidite a domác-

že systém riadenia kvality zachytil „chybu  
v trupe, ako aj ďalšie dve chyby, a tiež výsledkom 
meškania dodávateľských reťazcov“.
 Boeing mal problémy s výrobou a kvalitou, 
ktoré ho prinútili zastaviť dodávky modelu 787 
na 15 mesiacov. Obnovil ich až v auguste po tom,  
čo Federálny úrad pre letectvo schválil Boeingu 
plán inšpekcie a úprav.
 Novembrové dodávky Boeingu aj napriek ná-
rastu zaostali za septembrovými, keď odovzdal 
klientom 51 lietadiel. To bolo prvýkrát od marca 
2019, keď dodávky prekročili hranicu 50 lietadiel.
Za prvých 11 mesiacov do konca novembra 2022 
odovzdal Boeing 411 lietadiel, z toho 333 modelov 
737 a 21 strojov 787.

ností po úveroch na bývanie spôsobili zvýšenie 
žiadostí o úvery v regióne, ukázal prieskum 
EIB. Banky počítajú v najbližších šiestich me-
siacoch s ďalšou expanziou, aj keď jej tempo sa 
spomalí. Motorom by mal byť dopyt firiem na 
pokrytie likvidných potrieb, naopak, fixné in-
vestície a retailový segment, vrátane spotreb-
ných úverov a hypoték, zrejme klesnú.
 Banky počítajú v najbližších 6 mesiacoch s 
výrazným sprísnením podmienok poskytova-
nia úverov. Úverové štandardy sa už sprísnili 
predovšetkým v oblasti hypoték. Dôvodom je 
vplyv vojny na Ukrajine, vysoká inflácia, nárast 
úrokových sadzieb a všeobecné spomalenie 
ekonomík.
 Pesimistické predpovede týkajúce sa zhor-
šovania kvality úverových portfólií sa zatiaľ 
nenaplnili. Vzhľadom na nepriaznivé vyhliadky 
ekonomiky však banky opäť očakávajú nárast 
zlyhaných úverov.
„Napriek nepriaznivým ekonomickým očaká-
vaniam banky v strednej, východnej a juhový-
chodnej Európe opäť hlásia solídny prístup k 
financovaniu vďaka trvalému zlepšeniu v ob-

 Koncern uviedol tiež, že nové objednávky  
v novembri klesli po tom, čo v októbri zaevidoval 
122 nových objednávok. To bol nárast oproti sep-
tembru, keď zaknihoval 96 nových objednávok, 
pričom šesť bolo zrušených.

lasti financovania retailových a podnikových 
vkladov. V budúcnosti, v kontexte zhoršujúcich 
sa globálnych podmienok, banky očakávajú 
sprísnenie úverových podmienok a pripravu-
jú sa na potenciálny nárast objemu zlyhaných 
úverov,“ uviedla hlavná ekonómka EIB Debora 
Revoltella.
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v segmente rezidenčných nehnuteľností, 
mohla spôsobiť zraniteľným bankám prob-
lémy. ECB bude z tohto dôvodu realizovať 
cielené kontroly úverových inštitútov, aby 
zabezpečila "férové a včasné" uznanie oča-
kávaných úverových strát prostredníctvom 
zvýšenia rezerv na ich krytie
 Vyššie úrokové sadzby a stavebné nákla-
dy však negatívne zasiahnu aj trh s komerč-
nými nehnuteľnosťami, predovšetkým seg-
ment kancelárií, ktorý má už problémy so 
zmenou spôsobov spôsobenou pandémiou.



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  
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