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 Milí členovia, naše družstvo sa posúva 
vpred, rastieme a dá sa to charakterizovať aj 
slovami "povstali sme ako Fénix z popola“. 
Zrod nášho družstva bol skutočne náročný, ale 
ustáli sme tlak a prekážky a naopak sme začali 
rásť a rozvíjať naše aktíva. Vďaka poctivej prá-
ci našich právnikov, sa nám podarilo ochrániť 
skoro všetok nehnuteľný majetok v NFD a tým 
sme si zabezpečili likviditu našich pohľadávok. 
Ich hodnota je veľmi vysoká, hýbeme sa okolo 
sumy 4 mil.EUR. Iste uznáte, že sa oplatí zabo-
jovať o takú sumu, lebo keď sa podarí získať do 
Tradičného družstva možno necelú polovicu 
(odhadujeme aspoň 1,5 mil.EUR), tak to pomô-
že rozbehnúť naše aktíva a významne urýchliť 
proces budovania refundácie. Pomôže to všet-
kým členom, aj tým čo nemajú žiadnu pohľa-
dávku v NFD. Je to skvelá správa, pretože tak 
to v družstve má byť, že pomoc sa dotýka každé-
ho… sme ako jedna veľká rodina. 
Aj keď očakávame, že proces zlikvidnenia bude 
trvať dlhšie, aj tak sa oplatí si počkať na tento 
nesporne slušný objem kapitálu. Nakoniec prá-
ve táto situácia môže prelomovo zmeniť rých-
losť tvorby aktív a pasívnych príjmov. Preto sa 
na túto našu situáciu skutočne veľmi výstižne 
hodí tento hlboký citát: „Keď niečo končí všetko 
iba začína…“.
 Plne si uvedomujeme túto veľkú a jedinú 
príležitosť zlikvidnenia našich pohľadávok  
a uvedomujeme si ekonomický význam pre 
nás všetkých. Od úspechu nás delí skutočnosť, 

Editorial
Keď niečo končí všetko 
iba začína...

Program Vacation:  
S družstvem na Kanárech
Jsem rád, že jsem členem Tradičního družstva a že můžu využívat Program 
Vacation, obzvlášť proto, že velmi rád cestuji. Tento rok jsem využil bonus za 
pravidelné splácení a vybrali jsme si Kanárské ostrovy, a to ostrov Tenerife.

/ viac na strane 4

Užite si Vianoce a Nový rok  
s dovolenkovým programom PV…
 
Chcete stráviť posledné dni v roku na pláži s drinkom v ruke alebo si 
užívať na lyžiach na zasneženom svahu?

/ viac na strane 6

aby sme sa poskladali na náklady súvisiace s 
pohľadávkami, a preto sme otvorili príležitosť, 
ktorá sa už nezopakuje. Vychádza to tak, že ak 
si v priemere každý člen investuje do Tradič-
ného družstva 150 EUR, tak tým môžeme 
získať okolo 1,5 mil.EUR. Zrejme si každý vie 
prerátať, že sa to skutočne oplatí. Musíme byť 
však jednotní a musíme to stihnúť najneskôr do 
31.12.2022. Preto skutočne vyžadujeme, aby sa 
táto kampaň na doinvestovanie tejto relatívne 
dostupnej sumy dotkla každého člena, preto-
že efekt z daného bude mať skutočne každý. 
Na druhej strane chápeme, že ak niekto nie je 
schopný sa zapojiť, tak iný člen možno dokáže 
doinvestovať dvojnásobok sumy 150 EUR a tým 
sa v priemere aj tak podarí dosiahnuť náš cieľ. 
Musíme si pomáhať, lebo to je skutočné tajom-
stvo úspechu každého družstva. Pomôžeme si 
navzájom a potom sa družstvo postará o nás, tak 
ako to v dobrej rodine býva tradíciou. Mnoho 
členov sa už zapojilo a týmto by som sa chcel veľ-

mi pekne poďakovať. Sú to momenty, ktoré píšu 
našu históriu. Ak sa zapojíme všetci, získame 
ešte viac kapitálu ako sa očakáva a môžeme tým 
zároveň zrýchliť rekonštrukciu Hotela Raj, čo 
nám prinesie ďalší benefit a ďalšie príjmy. Preto 
môžem úprimne poďakovať za túto príležitosť. 
Aj keď je to časovo náročná úloha, lebo na to 
máme iba pár týždňov, o to je táto príležitosť vý-
znamnejšia a hodnotnejšia pre všetkých členov. 
Ide nám predsa o zvyšovanie hodnoty nášho 
projektu, veď je to naše spoluvlastníctvo, ktoré 
budujeme aj pre naše pokolenia.
Milí priatelia, neváhajte už ani minútu a spoj-
me svoj ekonomický potenciál v tomto krátkom 
čase. Pre jednotlivca uniesť také ťažké bremeno 
je skoro nemožné, ale pre tisíc ľudí je to ľahké. 
Som preto vďačný za to, že nás je také množstvo, 
aby sme si mohli bremeno rozdeliť a spoločne to 
zvládnuť!

Martin Cigánek,  
predseda Tradičného družstva

Musíme si pomáhať, 
lebo to je skutočné  
tajomstvo úspechu 
každého družstva.



Slovensko v inštalácii batériových rieše-
ní zaostáva za Európou. Uviedol to Marián 
Smik, predseda Slovenskej batériovej alian-
cie (SBaA) na brífingu v Bratislave v rámci 
2. ročníka energetickej konferencie Energy 
Manifest Fórum 2022, organizovanej SBaA 
a Národnou vodíkovou asociáciou Sloven-
ska. Práve výroba zelenej energie a jej efek-
tívne ukladanie sú jednými z priorít Tradič-
ného družstva na poli obnoviteľných zdrojov 
energie. 
 "V reálnych projektoch, bohužiaľ, za-
ostávame za Európou. V roku 2021 bolo 

Slovensko v inštalácii batériových 
riešení zaostáva za priemerom EU

inštalovaných v Európe približne 8000 
magawatthodín (MWh) v batériách. Na Slo-
vensku máme možno 3 až 5 MWh inštalácií, 
nevieme to presne vyrátať, najmä čo sa týka 
domácností. V priemysle je to však skutočne 
zanedbateľné číslo," priblížil analytik Smik 
v citácii pre TASR.
 Podľa jeho informácií každý rok v Euró-
pe pribúda okolo 2000 MWh batériových 
riešení. "Na Slovensku pribúda jedna či dve 
megawatthodiny. To je absolútny nepomer. 
Toto by sme mali zmeniť," podčiarkol.
 Doplnil, že na Slovensku sa realizoval 

batériový projekt tzv. FCR. "Je to služba pre 
Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, 
je to primárna regulácia. Stali sme sa v tom-
to projekte priekopníkom v celej V4. Toto vi-
dím ako priestor, kde batérie môžu pomôcť. 
Sú dobré v tom, že vedia veľmi rýchlo reago-
vať na stav elektrickej siete. Možno nevedia 
poskytovať iné podporné služby, ako sekun-
dárnu reguláciu. Druhé využitie batérií je na 
uskladnenie energie," dodal Smik
. 

Redakcia DN

2 Družstevné noviny 

„Je úžasné, čo môžete dosiahnuť,  
ak vám nezáleží na tom,  
kto získa zásluhy.“
Harry Truman

Citát 

november 2022
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Rekonštrukcia Hotela Raj pokračuje

Dajte o sebe vedieť…

Tradičné družstvo pokračuje aj v novembri 
v rekonštrukčných prácach na Hoteli Raj. 
Položila sa základová doska na prístavbu 
kuchyne a reštaurácie. Súčasne pokračujú 
rekonštrukčné práce aj v interiéri na izbách 
a na sociálnych zariadeniach. 

Redakcia DN

Šíriť povedomie o vzájomnej spolupráci sa dá 
aj bez slov. Napríklad aj pekným tričkom, ktoré 
sme si nechali vyrobiť pre našich členov a sym-
patizantov družstva. Je na ňom vyšívaný znak 
Tradičného družstva a text “Test the COOP”, 
čo by sme mohli voľne preložiť aj ako “otestuj  
si spoluprácu”. Tričko je vysokej kvality  
a členovia si ho môžu kúpiť za 9,90 eur/kus. 
 Ak chcete dať svojmu okoliu vedieť, že ste 
členom družstva alebo sympatizantom, ne-
váhajte si objednať takéto tričko. K dispozícii 
máme rôzne veľkosti pre družstevníkov, ale 
aj pre družstevníčky. Tričká sú súčasťou série 
našich marketingových materiálov, s ktorými 
sa už mnohí členovia mohli stretnúť: nákup-
ná taška, ochranné puzdro na kreditné karty  
a brožúra s profilom spoločnosti. 
 Len počas nášho septembrového workshopu 
vo Zvolene si tieto tričká kúpilo vyše 40 členov. 
Veríme, že povedomie o našom družstve sa opäť 
trochu viac rozšíri medzi ich priateľov a známych.  

Redakcia DN

november 2022
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Program Vacation:  
S družstvem na Kanárech  

Jsem rád, že jsem členem Tradičního druž-
stva a že můžu využívat Program Vacation, 
obzvlášť proto, že velmi rád cestuji. Tento 
rok jsem využil bonus za pravidelné splácení  
a vybrali jsme si Kanárské ostrovy, a to 
ostrov Tenerife. Byli jsme v termínu 27.5.-3.6.  
2022 v hotelu Hollywood Mirage, který byl  
v městečku Los Cristianos. Letěli jsme  
z Vídně na letiště Tenerife jih a hotel byl do 
dvaceti minut autem od letiště. Protože rád 
poznávám danou destinaci, tak jsme si půj-
čili auto na letišti a projeli jsme skoro celý 
ostrov. Na Tenerife se opravdu člověk nenudí, 
protože kromě krásného moře a hor je tam 
také spoustu atrakcí. Byli jsme v nádherném 
zoo Loro parque, které bylo úžasné, byli tam 
čtyři vystoupení delfínů, lachtanů, kosatek  
a papoušků. Byl to opravdu zážitek, na který 
asi nezapomeneme. Byli jsme také v aqua-
parku Siam park, kde byl nespočet tobogánů 

a celý park byl v asijském stylu, byl to výlet na 
celý den a i tak jsme nestihli všechny tobogá-
ny. Krásný výlet byl také do vesničky Masca, 
která je vysoko v horách a jsou z ní nádherné 
výhledy na oceán. Cesta úzkými serpentina-
mi s nádhernými pohledy byla dechberoucí  
a plná adrenalinu abychom se nesetkali  
s protijedoucím vozem :)
 Krásný výlet byl také výlet lodí z přístavu 
Los Gigantes na delfíny. Viděli jsme delfíny, 
koupali jsme se v krásné zátoce a obdivovali 
krásu masivních skalních útesů podél moře.
Ostrov Tenerife na nás udělal dobrý dojem  
i s ubytováním jsme byli velmi spokojeni.  
Za pouhých 350 eur pro čtyři osoby bychom 
podobný hotel asi nesehnaly. Každý večer 
byly v restauraci animační programy, taneč-
nice, kouzelník atd., takže se člověk večer 
opravdu nenudil a užíval si zábavy.
 Jsem rád, že díky programu Vacation 

november 2022
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mohu s rodinou poznávat krásy naší planety 
a ještě si do budoucna přilepšit k důchodu  
z refundace. Těm kteří program ještě  
nemají, tak vřele doporučuji koupit, určitě  
neuděláte chybu. Protože nejvzácnější čas, 
který zde na zemi můžeme strávit je čas  
s našimi blízkými, s rodinou a když ho ještě 
můžeme strávit na krásných místech.
 Děkuji Tradičnímu družstvu za možnost 
cestování za pár korun v dnešní době, kdy vše 
velmi zdražuje.
 Ladislav Šulgan, člen družstva
. 

„Za pouhých 350 eur  
pro čtyři osoby bychom 

podobný hotel asi  
nesehnaly.“ 

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 

november 2022

Pozrite si naše dostupné pobyty. 
Pre ďalšie výhodné Last Minute

pobyty sledujte náš dovolenkový
web    lastminute4you.eu

https://lastminute4you.eu/
https://lastminute4you.eu/
http://lastminute4you.eu
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Chcete stráviť posledné dni v roku na pláži s 
drinkom v ruke alebo si užívať na lyžiach na 
zasneženom svahu? Možno si len potrebujete 
oddýchnuť a načerpať síl do nového roku. V 
takom prípade si nájdite čas a pozrite si našu 
ponuku pobytov.

Dolce Attica Riviera  
Grécko
———
08. 06. — 15. 06

Royal Sunset Beach Club  
Tenerife – Kanárske ostr.
———
30.12. - 06.01. / 06.01. - 13.01.

Holiday Club Åre  
Švédsko
———
10.12.-17.12/11.12.-18.12./17.12.-24.01

Brown Acropol  
Atény, Grécko
———
24.12.-31.12/23.12.-26.12./30.12.-02.01

db San Antonio Hotel & Spa 
Malta
———
17.12. - 24.12. / 20.12. - 27.12.

I Gioielli del Doge Apartments 
Benátky, Taliansko
———
23.12. - 30.12. / 26.12. - 02.01.

Gemünder Ferienpark Salzberg   
Nemecko
———
31.12. - 07.01. 

Clubhotel Cortina, Viedeň   
Rakúsko
———
23.12. - 30.12. 

Birdland Villapark    
Maďarsko
———
17.12. - 24.12. / 24.12. - 31.12. 

Užite si Vianoce a Nový 
rok s dovolenkovým 
programom PV pv@td-coop.eu

informácie na 

 V našej ponuke nájdete vianočné a no-
voročné pobyty, na ktorých môžete osláviť 
tieto sviatky. Vybrať si môžete hotelové izby 
a apartmány zo širokej ponuky v obľúbených 
rezortoch v Rakúsku, Taliansku, Maďarsku, 
Švédsku a Nemecku. Ak chcete utiecť zo zimy 

do tepla, tak osláviť Vianoce a Nový rok môže-
te aj na pobyte pri mori napríklad na Teneri-
fe, Malte alebo v Grécku. Neváhajte sa infor-
movať pre viac informácii v kancelárii nášho 
družstva, alebo na pv@td-coop.eu. 

Barbora Zagorová, Project manager  PV

https://www.7across.com/resorts/Greece/Mainland/Greek-Mainland/Dolce-Attica-Riviera
https://www.7across.com/resorts/Canary-Islands/Tenerife/Royal-Sunset-Beach-Club-By-Diamond-Resorts
https://www.7across.com/resorts/Sweden/Sweden/Holiday-Club-AreLastminute4you https://lastminute4you.eu/holiday-club-are
https://www.7across.com/resorts/Greece/Mainland/7NT-Brown-AcropolBooking https://rb.gy/sfsv8v
https://www.7across.com/resorts/Malta/Malta/db-San-Antonio-Hotel-SpaBooking shorturl.at/eksyC
https://www.7across.com/resorts/Italy/North/Veneto/I-Gioielli-del-Doge-Apartments
https://www.7across.com/resorts/Germany/Germany/Gemuender-FerienwohnparkBooking https://rb.gy/v5h5xu
https://www.7across.com/resorts/Austria/Austria/Clubhotel-CortinaBooking shorturl.at/gJV15
https://www.7across.com/resorts/Hungary/Hungary/Birdland-Home--Holidays-Rental
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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 celoročný 
balík poistenia, ktorý je oproti jednorázovým 
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 ces-
tovné poistenie pre celú rodinu. Vaše deti tak ne-
musia riešiť poistenie počas rôznych školských 
výletov, ktoré ani zďaleka nekryjú to, čo kryje ces-

tovné 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 pois-
tenie (meno, priezvisko, r. č., OP) a dátum, od kedy 
si želáte poistenie, prípadne ak máte špecifické 
požiadavky, tak aj tie. Radi Vám pripravíme ponu-
ku šitú na mieru, poradíme. Cestovné poistenie  
následne uzatvoríme online, čo Vám šetrí čas.
 

Redakcia DN

Inzercia v našich novinách 
prináša výhodný 
bonusový 
program

Každá firma hľadá motivácie pre svojich za-
mestnancov alebo obchodných partnerov  
s cieľom zvýšiť produkciu či obraty. Vždy 
platilo, že je výhodnejšie pre firmu si dob-
rého zamestnanca či obchodného partnera 
udržať, než si hľadať nového. Aj preto naše 
družstvo prináša svojim členom, podnika-
teľom možnosť zviditeľniť sa v našich no-
vinách a zároveň si zakúpiť dovolenkový 
program za výhodných podmienok. Vďaka 
PV získajú do firmy vernostný program, 
ktorým môžu poskytovať vo svojej firme 
ďalšie nefinančné benefity. Skvelé rodinné 
dovolenky vždy motivovali k vyšším výkonom.
  

 Inzerovaním v našich novinách sa 
spoznávajú členovia družstva navzájom  
a spolupráca má tak stále nové možnosti  
na realizáciu. Naše noviny čítajú nielen  
členovia družstva, ale aj ich rodinní príslušní-
ci, priatelia. Družstevné noviny podporujú 
postoj družstevníkov k lojalite, k vzájomnej 
pomoci, k vlastníctvu a družstevným hod-
notám. Prichádzajú každý mesiac do schrá-
nok našim konzultantom, zamestnancom  
a riadiacim pracovníkom, ale predovšet-
kým k našim lojálnym členom, ktorých 
môže reklama v novinách najviac osloviť.
 Ponúkame preto našim členom možnosť 
inzerovať svoju reklamu v družstevných 

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

Redakcia DN

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

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

Editorial

Medzinárodný deň družstiev   

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

/ viac na strane 3

Členovia pomáhajú pri rekonštrukcii. 

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

/ viac na strane 6

Československé vydanie 
jún 2021

Deväťdesiate
vydanie90

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

jeme k budúcej renesancii myšlienky, ktorou 
v Tradičnom družstve žijeme – k myšlienky 
tvorby pasívnych príjmov. 
Ďakujeme!

Redakcia DN

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

Editorial

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

/ viac na strane 3

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

/ viac na strane 2

Československé vydanie 
júl 2021

Deväťdesiate prvé
vydanie91

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

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

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

Editorial

Premena Hotela Raj je výsledkom 
vzájomnej pomoci členov družstva   

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

/ viac na strane 4

Odberatelia elektriny prispeli na  
obnoviteľné zdroje 214 miliónov eur

Nový investičný trend Tradičného družstva sa potvrdzuje. Investí-
cie do zelenej elektriny masívne podporuje štát a Európska únia.  
Vďaka novej nastavenej stratégii energetického mixu vzrastá príspevok, 
ktorý spotrebitelia smerujú práve do obnoviteľných zdrojov.

/ viac na strane 2

Československé vydanie 
august 2021
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túto premenu starého hotela na nový. 
 S touto rekonštrukciou úzko súvisí aj 
štart predaja nášho dovolenkového progra-
mu PV a sme pripravení začať rozširovať 
rady našich kolegov družstevníkov o nových 
členov. Naším krédom sa vďaka tejto preme-
ne stáva: “Predovolenkujte sa k pasívnym 
príjmom.”
 Prinášame Vám tiež inšpirujúce infor-
mácie o tom, ako sa vďaka solidarite a vzá-
jomnej spolupráci darí úspešne rozvíjať 

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

Redakcia DN

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

Probiotiká – užitočné živé baktérie. LAKTERA  
obsahuje najodolnejšie probiotické kmene  
Lactobacillus bulgaricus DWT1 izolované  
z horských prameňov Bulharska

paraprobiotiká – bunkové steny probiotík,  
ktoré majú priaznivé účinky

prebiotiká – potravina probiotík podporujúca 
množenie dobrých baktérií. V LAKTERE sú to prí-
rodné aminokyseliny, mastné kyseliny,  
mliečne vitamíny, minerály a mliečne cukry 

synbiotiká – probiotiká a prebiotiká v jednom produkte

metabiotiká (postbiotiká) – užitočné látky (meta-
bolity) vytvárané probiotickými baktériami. Lacto-
bacillus bulgaricus DWT1 jediný tvorí D(-) mliečnu 
kyselinu aj bakteriocíny – prírodné antibiotiká

psychobiotiká - probiotikum, ktoré reguluje  
dysbakteriózu v hrubom čreve a priaznivo pôsobí 
na centrálny nervový systém. Priamu súvislosť 
medzi zdravím čriev a ľudskou psychikou videl aj 
bulharský učiteľ národov Peter Danov, ktorý píše:  

„Všetky ľudské choroby začínajú v črevách.“  
Kmeň Lactobacillus bulgaricus DWT1 má preuká-
zanú aktivitu pri obnove ľudského mikrobiómu.
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Poznáte všetky výhody dovolenkovania 
cez družstevný program PV? 
Dovolenkujete po celom svete, šetríte tisíce eur  

počas svojho života a zároveň si vytvárate  
istotu na dôchodok. 

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

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

mesačne s výhodnými bonusovými týždňami,  
počas celej doby splácania. 

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

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

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

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

Dovolenkový program PV, má tieto výhody:

november 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*

november 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


Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť oživenie 
globálnej ekonomiky, je ukončiť ruskú vojnu 
na Ukrajine. Vyhlásil to v utorok nemecký 
kancelár Olaf Scholz na zasadnutí lídrov sku-
piny G20. TASR o tom informuje na základe 
správ Reuters a AFP.
 "Predovšetkým by som chcel ešte raz veľmi 
jasne povedať, že najefektívnejším spôsobom, 
ako dosiahnuť oživenie svetovej ekonomiky, je 
ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine," povedal 
Scholz na stretnutí na Bali.
 Generálna riaditeľka Medzinárodného 
menového fondu Kristalina Georgievová zase 
na tomto podujatí v utorok vyzvala lídrov 
G20, aby nedovolili protekcionizmu zapustiť 
korene v obchode. Varovala, že fragmentácia 
svetovej ekonomiky na geopolitické bloky by 
výrazne poškodila hospodársky rast.
 Georgievová uviedla, že 345 miliónov ľudí na 
svete teraz trpí potravinovou krízou v dôsledku 
ruskej vojny na Ukrajine, vysokej inflácie a kli-

matických katastrof. Krajiny G20 by tak mali 
"umožniť obchodu, aby si robil svoju prácu".
 Odstránenie prekážok v obchode, najmä  
v prípade potravín a hnojív, môže totiž pod-
ľa nej pomôcť zmierniť utrpenie stoviek  
miliónov ľudí.
 Georgievová už dlho varuje pred fragmen-
táciou svetovej ekonomiky na bloky vedené 
Spojenými štátmi a ich západnými spojenca-
mi na jednej strane a Čínou a inými štátom 
riadenými ekonomikami na strane druhej. 
Podľa nej to povedie k odlišným technologic-
kým a regulačným štandardom a ku zvýšeniu 
protekcionizmu v obchode.
 MMF vypočítal, že takto rozdelený svet 
by ročne stratil najmenej 1,5 % hrubého do-

Koniec vojny na 
Ukrajine spôsobí 
oživenie globálnej 
ekonomiky

Do nákupu  
fotovoltických 
systémov S.O.S. 
sa zaregistrovalo 
1500 ľudí
Do skupinového nákupu fotovoltických systé-
mov pre rodinné domy, ktoré pripravila Spoloč-
nosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom  
v Poprade, sa registrovalo už viac ako 1500 
spotrebiteľov. Informovala o tom projektová  
manažérka S.O.S. Petra Čakovská s tým, že na 
ich ponuku reagovalo niekoľko dodávateľov 
týchto zariadení, napokon vybrali dvoch.
 "Spoločnosti v rámci skupinového nákupu 
mohli spotrebiteľom ponúknuť výhodnejšie 
podmienky na nákup a inštaláciu fotovoltic-
kých zariadení. Rokovania boli ukončené, po-
nuky sa pripravujú a už teraz môžeme zverejniť,  
že spotrebitelia zaregistrovaní do skupinové-
ho nákupu si budú môcť vybrať z dvoch typov 
panelov značiek LONGI a JA SOLAR," uvied-
la Čakovská. K dispozícii je obmedzený počet  
fotovoltických zariadení.
 Ponuky registrovaným spotrebiteľom zašlú 
v druhej polovici novembra. Ak ich podmien-
ky presvedčia, budú si môcť okamžite dohod-

núť stretnutie s obhliadkou a uzatvoriť zmluvu  
s dodávateľom. Vybrané fotovoltické panely sú 
podľa Čakovskej vysoko kvalitné a v nezávislom 
medzinárodnom porovnávacom teste spotrebi-
teľských organizácií získali vysoké hodnotenie. 
"Dodávatelia garantujú zazmluvnenú cenu a in-
štalácie sú plánované v období marec až august 
2023," dodala s tým, že registrácia do skupinového 
nákupu je stále otvorená na stránke www.spoloc-
nenakupy.sk., a to až do konca novembra.
 Fotovoltické zariadenia sa stávajú podľa 
S.O.S. kľúčovým pomocníkom v rodinných do-
moch. Aby však prechodom na slnečnú energiu 
majitelia skutočne ušetrili, musia si vedieť vybrať 
kvalitné zariadenia od overených dodávateľov.  

máceho produktu (HDP). "A náklady by boli 
oveľa vyššie - dvakrát alebo viac - pre otvorené 
ekonomiky, ktoré sú závislé od medzinárod-
nej spolupráce," vyhlásila. Stále je však čas  
vyhnúť sa tejto situácii a "zabrániť precho-
du do sveta, ktorý bude chudobnejší a menej  
bezpečný," dodala.
 Georgievová zopakovala tiež svoju výzvu 
skupine G20, aby urýchlila úsilie o odpuste-
nie dlhu chudobnejším krajinám, ktoré tvrdo  
zasiahlo ochorenie COIVD-19, vojna na  
Ukrajine a vysoká inflácia. Tieto faktory  
v prípade 25 % rozvíjajúcich sa trhových eko-
nomík a 60 % krajín s nízkymi príjmami ni-
čia ich schopnosť vyrovnať sa s potravinovou  
a energetickou neistotou, poznamenala.

11 Družstevné noviny 

Výhod ich inštalácie je podľa Čakovskej niekoľ-
ko. "Nižšie účty za elektrinu, efektívnejšia spot-
reba vďaka dostupným virtuálnym batériám, 
vyššia hodnota nehnuteľnosti a v neposlednom 
rade nižšie emisie, čistejšie ovzdušie a lepšie 
zdravie," vymenovala.
 Fotovoltické elektrárne ako obnoviteľný 
zdroj energie sú jednou z technológií, na ktoré 
sa v S.O.S. zamerali v rámci európskeho projek-
tu CLEAR-X. Ten je financovaný z programu 
Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 
2020 a realizuje sa v ďalších piatich krajinách. 
"Cieľom je decentralizácia energetického trhu  
a chceme docieliť, aby si spotrebu a cenu energií 
manažovali spotrebitelia sami," uzavrela Čakovská.
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Najväčšou výzvou pre centrálne banky je aktu-
álne inflácia, ktorú musia dostať pod kontrolu. 

Niektoré sankcie proti Rusku môžu zostať  
v platnosti aj po dosiahnutí mierovej doho-
dy s Ukrajinou, uviedla americká ministerka  
financií Janet Yellenová. TASR o tom infor-
muje na základe správy agentúry Reuters.
 Yellenová uviedla, že eventuálna miero-
vá dohoda bude zahŕňať aj prehodnotenie 
ekonomických sankcií, ktoré Spojené štá-
ty a ich spojenci, uvalili na Rusko. "Pred-

Uviedla to šéfka Medzinárodného menového  
fondu (MMF) Kristalina Georgievová.
 Vyzvala politikov, aby prijali cielené 
opatrenia na zmiernenie rastu cien potravín  
a energií, pričom si však musia dávať pozor, 
aby nepodporovali infláciu.
 Prvá zástupkyňa výkonnej riaditeľky MMF 
Gita Gopinathová varovala, že silný dolár, kto-
rý je najvyššie za 20 rokov, takisto predstavuje  
veľkú výzvu v aktuálnom pr stredí a vlády i cen-

pokladám, že v kontexte nejakej mierovej  
dohody bude možná a primeraná úprava 
sankcií," povedala Yellenová.

Centrálne  
banky musia  
dostať infláciu  
pod kontrolu

Niektoré sankcie  
proti Rusku 
môžu zostať 
platné aj po 
skončení vojny
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Inflácia zrejme 
zvýši podiel  
zlých úverov  
v portfóliách bánk

Slovensko má 
veľký potenciál 
ozeleniť priemy-
sel obnoviteľným 
vodíkom

Európska centrálna banka (ECB) varuje, že inflá-
cia môže spôsobiť výrazné zvýšenie objemu zlých 
úverov v portfóliách bánk v eurozóne. TASR o tom 
informuje na základe správy agentúry Reuters.
 Vysoká inflácia a zvyšovanie úrokových  
sadzieb zhoršuje finančnú situáciu domácností,  
a predovšetkým tých najchudobnejších, ktoré  

Slovensko má veľký potenciál ozeleniť svoj 
chemický a oceliarsky priemysel obnoviteľ-
ným vodíkom. Uviedol to Ján Weiterschűtz, 
predseda Národnej vodíkovej asociácie Slo-
venska (NVAS) v rámci 2. ročníka energe-
tickej konferencie Energy Manifest Fórum 
2022, organizovanej Slovenskou batériovou 
alianciou (SBaA) a NVAS.
 "Znovu môžeme ako krajina hrať prvé 
husle v preprave plynu v rámci EÚ, tentokrát 
vodíka z Ukrajiny do EÚ. V doprave bude vo-
dík mieriť hlavne do sektora ťažšej dopravy, 

disproporčne zasiahlo zdraženie potravín  
a palív. To môže spôsobiť prudký nárast objemu  
zlyhaných úverov.
 Simulovaný dosah na kvalitu aktív  
v portfóliách bánk je v porovnaní s koncom  
2. kvartála 2022 síce výrazný, ale pozitívne 
je, že porovnanie vychádza z historicky níz-
kych úrovní zlyhaných úverov, uviedla ECB vo  
svojej správe o finančnej stabilite.
 Na konci 2. štvrťroka 2022 predstavoval podiel 
zlyhaných úverov 2,35 %, pričom ECB odhaduje, 
že v prípade najhoršieho scenára sa mohol zvýšiť 
o 80 bázických bodov, teda približne o tretinu.
 Najvýraznejší nárast zlyhaných úverov 
by mohli zaznamenať banky v Taliansku, 

osobnú však tiež nevynechá," priblížil.
 Do roku 2030 by mal podľa neho vodík 
nahradiť 4,5 % fosílnych palív v doprave. 
"Suma sumárum, vodíku bude venovaný 
značný podiel transformácie energetiky, do-
pravy a priemyslu. Jeho podiel sa odhaduje 
medzi 15 až 30 % na celkovej globálnej spot-
rebe energií v roku 2050," podčiarkol.
 "Aj keď batériové riešenia vieme v praxi 
využívať už dnes, dlhodobo nebudú schopné 
na 100 % pokryť dopyt po alternatívnych rie-
šeniach v mobilite a priemysle. Podľa Európ-
skej asociácie uskladňovania energie budú 
do roku 2030 postačovať batérie s postup-
ným zavádzaním vodíka. Potom však budú 
musieť na scénu nastúpiť aj vodíkové tech-
nológie," poznamenal. Podľa Weiterschűtza 
by sa ich rozvoj mohol urýchliť prijatím Akč-
ného plánu na realizáciu opatrení Národnej 
vodíkovej stratégie.
 "Záujem podnikateľského sektora aj sa-
mospráv o bezemisné vodíkové riešenia je 

Portugalsku, Grécku a na Cypre, naopak, naj-
menej by to zasiahlo banky vo Francúzsku, 
Írsku a Luxembursku.
 Problém sa podľa ECB takmer výhradne týka 
nízkopríjmových domácností, keďže nárast zá-
kladných životných nákladov o 10 % pre ne zna-
mená zníženie kúpnej sily o 20 %. Na porovnanie,  
v prípade strednopríjmových domácností ich 
kúpna sila klesne len o 5 %.
 Tento problém však zrejme nepredstavu-
je systémové riziko, keďže na nízkopríjmové  
domácnosti v eurozóne pripadá len 13 %  
bankových úverov, pričom 70 % pripadá na do-
mácnosti s vyšším príjmom.

aj u nás na Slovensku značný. Aj v prípade 
vodíka však už dnes vidíme reálne výsledky. 
Prvé pilotné projekty výroby vodíka a vý-
stavby čerpacích staníc podporila už Sloven-
ská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  
a ďalších hmatateľných výsledkov sa mô-
žeme dočkať už v prvom polroku budúceho 
roka," dodal Weiterschűtz.

trálni bankári nemajú priestor na omyly.
 "Skutočne existuje len veľmi úzka cestič-
ka k tomu, ako urobiť veci správne," uviedla 
Gopinathová s tým, že prudké posilnenie do-
lára má veľké makroekonomické následky pre 
mnoho krajín po celom svete.
 Podľa Gopinathovej politici musia byť 
ostražití a musia pozorne sledovať potenciál-
ne riziká, medzi ktoré patrí napríklad poten-
ciálne geoekonomická fragmentácia.

november 2022



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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