
Profil spoločnosti
Tradičné družstvo



V čo veríme

Základnou myšlienkou
nášho družstva je
spolupráca, vzájomná
pomoc, lojalita a tradičné
hodnoty družstevníctva,
ktoré stoja na pevných
princípoch družstevníctva
s viac ako 170 ročnou
históriou.

Združujeme viac ako
tisícku členov družstva
s cieľom zlepšenia ako
ekonomických, tak aj
sociálnych podmienok
života nás členov. Sme
spotrebitelia a vlastníci
súčasne.



Členovia družstva majú možnosť zapojiť sa do
celosvetového dovolenkového Programu Vacation,
čím získavajú dovolenky v družstevných alebo v
zmluvných destináciách (cca 2700 destinácií sveta).
Využívaním produktov a služieb družstva získavajú
doživotný podiel na zisku družstva tzv. refundáciu,
s vlastným autorským know-how.

Čomu sa
venujeme

Členovia družstva môžu využívať zľavy z nákupov
odporúčaných tovarov a služieb, ktoré zabezpečujú
naši zmluvní partneri (služby vedenia účtovníctva
pre podnikateľov, právne poradenstvo,
sprostredkovanie poistenia, nákupy tovarov a
služieb cez družstevný eShop). Výhodou je tiež , že
ak člen potrebuje použiť vložený členský vklad,
môže si zobrať pôžičku (krátkodobo) do výšky
svojho členského vkladu a následne ho opäť splatiť,
čiže družstvo poskytuje väčšiu flexibilitu.

Výhodou členstva je, že družstvo investuje väčšinu
svojich daňových príjmov do nákupu a
rekonštrukcie ubytovacích (dovolenkových)
zariadení a do projektu rozvoja siete nabíjacích
staníc - www.createvalue.sk. Z týchto investícií sa
vzniknutý výnos rozdelí medzi členov. Cieľom je
minimalizovať investície z členských vkladov a
maximalizovať investície z daňových príjmov
družstva, aby sa eliminovalo riziko vysokej likvidity
členských vkladov.



PROGRAM VACATION

ČLENSKÉ VKLADY

SPROSTREDKOVATEĽSKÉ PROVÍZIE

ROZVÍJAJÚCE SA PROJEKTY

Predaj dovolenkového programu družstva, príjmy z predaja ubytovania,
sprostredkovanie zámeny dovolenkových pobytov na základe zmluvnej
ponuky destinácií v sieti 7ACROSS

Zákonom vyžadovaný vklad podľa ustanovenia § 223 ods. (4) a (5) zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych
predpisov

Za sprostredkovanie nákupov tovarov a služieb

NAŠIMI
HLAVNÝMI

PRÍJMAMI SÚ

Predaj elektrickej energie cez nabíjacie stanice pre elektromobily,
príjmy zo spoluvlastnenej platobnej inštitúcie



Družstvo spoluvlastní Hotel Raj,
ktorý postupne renovuje na hotel
vysokého štandardu. Hotel sa
nachádza v prekrásnej lokalite
národného parku Slovenský raj.
Cieľom je získať príjem z pobytov.

C EST O V N Ý  R UCH ZELENÉ E NER G IE
Družstvo sa snaží o rozvoj
elektromobility. Podporuje
projekt rozšírenia rezidentných
nabíjacích staníc v obytných
zónach cez zmluvného partnera
Create Value s.r.o.. Cieľom je
získať príjem z každej predanej
kWh elektrickej energie.

Družstvo vlastní 5% obchodný
podiel v platobnej inštitúcii
UPDN ONE s.r.o., kde podporilo
projekt platobnej brány tzv.
PayBoard, ktorý je určený pre e-
shopy a je vhodný pre korporátne
riešenia s existujúcim klientským
trhom.

P LATOBNÉ SL UŽB Y

Obchodné aktivity, ktoré aktuálne rozvíjame



J. Kráľa 21
Zvolen 960 01
Slovenská republika

Sídlo:

Sprostredkovanie obchodu - krátkodobého
prenájmu apartmánov pre členov družstva
(v apartmánoch družstva)
Sprostredkovanie obchodu - predaja a
prenájmu hnuteľných veci 
Sprostredkovanie obchodu - eShop,
vernostný program, zľavy a bonusy pre
členov

Predmet činnosti (hlavný):

52 945 715

IČO:

Levočská 1675/3A
Stará Ľubovňa 064 01
Slovenská republika

Prevádzka:
1 085 079,- eur

Základne imanie:
Družstvo vlastní autorským zákonom
chránený jedinečný know-how na vytváranie
vlastného kapitálu, spravuje vlastný
dovolenkový program a podporuje rozvoj
elektromobility.

SK2121186639

IČ DPH:

Družstvo podniká na základe Živnostenského
oprávnenia v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších
právnych predpisov.

Zapísané v Obch. registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Dr, vložka č. 519/S

Základné údaje o
Tradičnom družstve



Kontrolná komisia

Je najmenej 3 členným nezávislým
kontrolným orgánom družstva a je
oprávnená kontrolovať celú jeho činnosť.

03

Členská schôdza

Je najvyšším orgánom družstva, na ktorom
členovia uplatňujú svoje právo rozhodovať
o záležitostiach družstva.

01 Predstavenstvo

Je štatutárnym orgánom družstva. Za
družstvo koná predseda v rámci
vymedzených právomocí. V prípade
neprítomnosti predsedu, koná
podpredseda. Keď si právny úkon vyžaduje
písomnú formu, podpisy zmlúv
vykonávajú vždy dvaja členovia
predstavenstva: predseda predstavenstva
alebo podpredseda a ďalší člen
predstavenstva.

02

Organizačná štruktúra



Zloženie predstavenstva

 
Podpredseda

predstavenstva

Ing. Zuzana Lukáčová
  

Predseda
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 predstavenstva
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 predstavenstva

 
Člen

 predstavenstva

Martin Cigánek
 

Martina Cigáneková
 

Ing. Josef Pavlačka
 

Ing.Peter Zágora
 



Príjmy plynúce zo spolupráce medzi družstvom a
členom sú základným fundamentom tvorby aktív
družstva (investície), z ktorých sú financované projekty
družstva, ktoré v budúcich rokoch budú zdrojom
pasívnych príjmov pre členov. V praxi to znamená, že
člen počas trvania členstva používa, resp. nakupuje
produkty družstva a tým vytvára príjem pre družstvo.
Člen je odmenený podielom na zisku družstva, ktorý
družstvo interne nazýva aj refundácia.

Z uvedeného vyplýva, že družstvo buduje majetok
svojim členom vyslovene z príjmov, ktoré vznikajú
spoluprácou medzi členmi a z výnosov z vybudovaných
aktív. Družstvo sa primárne nevenuje získavaniu
vkladov od členov, aj keď je pravdou, že nakumulovaný
základný kapitál pozostával práve z členských vkladov,
samozrejme prijatých v súlade so zákonom.
Každopádne, dnes sa družstvo venuje rozvoju majetku
družstva z príjmov už existujúcich aktív.

Model - Družstevná schéma

Súvislosť medzi modelom členstva v družstve a skladbou základného imania
Základné imanie družstva je tvorené z členských vkladov, ktoré sa vzhľadom na svoju
povahu podnikania mení denne, keďže na stav členských vkladov vplýva fakt, že členovia
ho môžu kedykoľvek navýšiť (model – členstvo v družstve), resp. znižuje sa v prípade, ak
niektorí členovia odstúpia z družstva, či môžu mať členstvo inak ukončené.



Vedenie a všetci zamestnanci TD
pri plnení svojich povinností vo
vzťahu k členom družstva ako aj
obchodným partnerom družstva
dôsledne uplatňujú platné právne
predpisy.

Medzi základné a hlavné právne normy, ktoré sa v
družstve uplatňujú patria najmä zákony: 
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len “OBZ”), 
- Zákon 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu 

Družstvo a jeho členovia sa
taktiež riadia celou škálou
interných predpisov, medzi
ktoré patria najmä:
- Stanovy
- Eticky kódex

Dôveryhodnosť, pravidlá
obozretného podnikania



Tradičné družstvo si váži dôveru svojich členov, zamestnancov a
obchodných partnerov. V dôsledku toho pre zachovanie svojho
dobrého mena, predstavenstvo TD deklaruje “nulovú toleranciu” voči
legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.
Pri výkone jednotlivých činností TD uplatňuje tzv. princíp KYC -
„poznaj svojho zákazníka" a s tým súvisiace postupy na identifikáciu
každého člena, ktoré boli do výkonných procesov družstva plne
implementované. Na podporu zabezpečenia ochrany družstva pred
zneužitím na legalizáciu príjmov z nezákonných zdrojov a
financovanie terorizmu, TD vykonáva prostredníctvom TD-Pay
systémové monitorovanie členských vkladov, ktorého úlohou je
odhaliť a zabrániť realizovať neobvyklú obchodnú operáciu.
Členské vklady sú prijímané podľa ustanovenia § 223 ods. (4) a (5)
OBZ. Družstvo nevykonáva žiadne činnosti v zmysle zákona č.
203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších právnych
predpisov. Tok peňazí, ktorý upravuje vyššie citovaný OBZ, pochádza
z členských vkladov, pričom družstvo používa iba vlastný kapitál (nie
klientský, t.j. nejedná sa o cudzí kapitál) a konečný zisk je vyplácaný
výhradne iba vlastným členom družstva.

Družstvo využíva vlastné webové rozhranie tzv. “TD-
Pay”, ktoré vedie prehľadnú evidenciu členských
vkladov členov zapojených do tohto projektu podľa §
228 OBZ. Každý člen má svoj vlastný chránený prístup
do vlastnej evidencie jeho členských vkladov. Webové
rozhranie TD-Pay teda v zmysle Zákona 492/2009 Z. z. -
Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, nie je technický prostriedok, ani
platobný účet. Tradičné družstvo neposkytuje členom
platobné účty. Platobné služby, či akýkoľvek finančný
servis spadajúci pod činnosť regulovanú národnou
bankou vykonávajú pre družstvo zmluvné finančné
inštitúcie a banky. Tradičné družstvo má umiestnené
finančné prostriedky členov vo viacerých bankách za
účelom vyššej ochrany vkladov. Členovia v nadväznosti
k TD-Pay nemajú uzatvorené individuálne zmluvné
vzťahy s bankou. Družstvo zriadilo TD-Pay z dôvodu
povinnosti vyplývajúcej z § 228 OBZ, t. j. predovšetkým
z dôvodu evidencie rôznych skutočností vplývajúcich
na členský vklad.



UPDN ONE s.r.o. (5% obchodný podiel)

Spoločnosť sa venuje poskytovaniu platobných
služieb

Družstvo použilo vlastné finančné prostriedky na nákup
obchodných podielov v niekoľkých firmách, kde má
priamy majetkový vzťah, z dôvodu získania podielu na
zisku:

Štruktúra
širších vzťahov

firiem s úzkymi
väzbami

Tradycyjna Spółdzielnia Oddział w Polsce

Organizačná zložka, ktorá zabezpečuje výkon
marketingovej činnosti pre družstvo v Poľsku

Uvedené spoločnosti nemajú vplyv na riadení družstva, čo
znamená, že tieto nakúpené podiely sa nedajú
charakterizovať ako štruktúra firiem s úzkymi väzbami na
družstvo. 



EFEKTÍVNA PRÁCA JE
KOMBINÁCIA
TVRDEJ PRÁCE A
INTELIGENTNEJ PRÁCE.

ROBERT HALF



Profil
Tradičného

družstva
www.td-coop.eu


