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Družstevné Noviny
Editorial
Nový impulz
s novým vizuálom.
Tak by sa dali zhrnúť zmeny,
ktoré v našom Tradičnom družstve na jar nastali.
Družstvo prešlo ďalšou elektronickou
schôdzou, ktorá priniesla niekoľko významných rozhodnutí, ako napríklad rozšírenie
činností o aktivity v oblasti cestovného ruchu. Navýšilo sa taktiež základné imanie
spoločnosti, čo nám otvára nové investičné
možnosti.
Ďalšou nemenej významnou udalosťou, ktorú
diaľkovo členovia odsúhlasili bolo vloženie
know–how k budovaniu refundácie družstva
do jeho majetku, čo nám pomôže do budúcnosti chrániť naše hodnoty a zisky, ktoré sme
aktivitami dosiahli.
Členovia Tradičného družstva, ale aj externí
návštevníci môžu taktiež spoznávať nový vizuál prezentácie družstva, ako aj jeho nové
produkty a služby, a to na oficiálnej internetovej stránke.
Okrem známych rubrík a prehľadu známych aktivít, či archívu Družstevných novín
na webe návštevník nájde viac informácií
o možnostiach investovať a o príležitos-

tiach, ktoré mu ponúka súbor nových
služieb a produktov.
Nová produktová škála sa viac zameriava na podnikateľov, ponúka rozvoj podnikania vo vnútri družstva, pomáha tak
jeho samostatnosti a prináša impulz pre
rýchlejší rozvoj.

Nová informačná platforma si tiež kladie za cieľ prilákať medzi nás viac členov,
ktorí by pomáhali budovať zmysluplnú
a ambicióznu členskú základňu.
Tešíme sa, čo všetko nám nové možnosti spolupráce prinesú.
Redakcia DN

Web družstva v novom šate
Medzinárodný deň družČlenská schôdza schválila
stiev prichádza s výzvou
všetky predložené návrhy
V strede apríla sme spustili našu novú,
“Prebudujme spolu lepšie” sviežu webovú stránku, ktorou by sme Koncom marca sa v našom družstve konachceli byť bližšie k novým záujemcom
Medzinárodná družstevná aliancia vyhlásila o členstvo v družstve. Predstavujeme na
výzvu „Prebudujme spolu lepšie“. Apeluje tým nej náš najdôležitejší produkt a tým je
na budúci vývoj družstevného podnikania “Družstevný dôchodok” pre členov.
v období po zavŕšení celosvetovej pandémie.

la členská schôdza, ktorá bola uskutočnená
elektronicky, s online hlasovaním. Hodnotíme
túto eČS veľmi pozitívne, mala bezproblémový
priebeh a boli na nej schválené všetky návrhy
predložené predstavenstvom družstva.

/ viac na strane 4

/ viac na strane 5

/ viac na strane 2
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Medzinárodný deň družstiev prichádza
s výzvou „Prebudujme spolu lepšie“

Rebuild Better
Together

Medzinárodná družstevná aliancia vyhlásila výzvu „Prebudujme spolu lepšie“.
Apeluje tým na budúci vývoj družstevného podnikania v období po zavŕšení celosvetovej pandémie.
Ústredná téma Medzinárodného dňa
družstiev (3. júla) má byť aj dlhodobým
projektom, ktorý sa spúšťa bezodkladne.
Družstvá majú prijať svoju zodpovednosť
pri výzvach, ktoré vznikli pre človeka
a životné prostredie.
„V minulom roku sme boli svedkami
toho, ako kooperatívny model pracuje pre

blaho ľudstva a úctu k planéte, čo podčiarkuje to, čo družstevné hnutie predstavuje. Skutočne spolu prebudujeme
lepšie a som si istý, že sa dočkáme mnohých príbehov o tom, ako môže družstevné hnutie pomôcť komunitám posilniť sa
v postpandemickom svete,“ uviedol Bruno Roelants, generálny riaditeľ Medzinárodnej družstevnej aliancie (ICA).
Tému zvolil Výbor pre podporu a rozvoj družstiev (COPAC) zložený z Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodnej organizácie

práce (ILO), Ministerstva hospodárstva
a sociálnych vecí OSN (UNDESA) a ICA.
Copac stanovuje tému Medzinárodného
dňa družstiev od roku 1995.
Deň družstiev oslavuje Medzinárodná
družstevná aliancia od roku 1923. V roku
1992 Valné zhromaždenie Organizácie
Spojených národov tiež vyhlásilo prvú
júlovú sobotu 1995 za Medzinárodný deň
družstiev pri príležitosti stého výročia
založenia Medzinárodnej družstevnej
aliancie.
Redakcia DN
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Investori preferujú investície
do elektromobility aj na Slovensku

Slovenskí akcioví investori majú v obľube
akcie spojené s elektromobilitou. Je to zrejmé
aj z ich obchodov s akciami v prvom štvrťroku
na platforme Saxo Bank.
Analytici tejto investičnej banky tak
potvrdzujú trend, ktorý je v posledných
rokoch badateľný v zahraničí. K budúcim
výnosom a rastu sektora elektromobility sa
prikláňajú aj dlho konzervatívni investori,
ktorí pri prechode na nové portfólio často
váhajú. Podľa Saxo Bank je medzi Slovákmi
najobľúbenejšou spoločnosťou pre investície automobilka NIO a na tretej priečke sa
umiestnila Tesla.
Akciový analytik Saxo Bank Peter
Garnry priblížil, že NIO je čínskym výrobcom elektromobilov pre masy. Medzi

Citát

najpopulárnejšie akcie Slovákov sa na
druhom mieste zaradil Apple.
Aj Tesla sa podľa analytika teší medzi Slovákmi obľube. „Spoločnosť úspešne bojuje
s problémami s produkciou. V prvom štvrťroku sa jej podarilo vyrobiť 170 000 nových
vozidiel, čo bolo nad očakávaniami analytikov. Akcie spoločnosti preto prudko rastú,“
priblížil. Zároveň však dodal, že spoločnosť
bojuje aj so silnou konkurenciou.
Globálne akcie pokračovali aj v prvom štvrťroku tohto roka v rýchlom raste.
Analytik však upozornil, že na trhu bola
naďalej prítomná volatilita, čo sa prejavilo najmä pri niektorých špekulatívnych
obchodoch zo začiatku roka.
"Podľa nášho názoru v nadchádzajúcom

reflačnom prostredí by mali investori zvýšiť
svoju expozíciu voči komoditnému sektoru
a vysoko kvalitným spoločnostiam s nízkou
zadlženosťou. Rastúce úrokové sadzby pravdepodobne ovplyvnia aj hodnotu akcií smerom nadol v najšpekulatívnejších segmentoch rastu, ako je e-obchod, herný segment,
zelená transformácia a akcie liekov novej generácie,“ dodal Garnry.
Rast investičnej preferencie elektromobility medzi Slovákmi prichádza niekoľko mesiacov po tom, čo Tradičné družstvo spravilo
strategické rozhodnutie smerovať veľkú časť
jeho investícií prostredníctvom zelených podielov práve do tejto oblasti.
Redakcia DN

„Družstvá poskytujú organizačné
prostriedky, vďaka ktorým je významná
časť ľudstva schopná prevziať do svojich
rúk úlohy na vytváranie zamestnania,
prekonávanie chudoby a dosiahnutie
sociálnej integrácie.“
Boutros Boutros–Ghali
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Web družstva v novom šate
www.td-coop.eu

V strede apríla sme spustili našu novú, sviežu webovú stránku, ktorou by sme chceli
byť bližšie k novým záujemcom o členstvo
v družstve. Predstavujeme na nej náš najdôležitejší produkt a tým je „Družstevný
dôchodok“ pre členov. Noví záujemcovia o členstvo sa môžu rýchlo zorientovať
a zistiť, akým spôsobom sa družstevný dôchodok pre členov vytvára. Môžu si pozrieť
zjednodušenú schému miliónového know-how na vytváranie investičného kapitálu, ktorého znalecká cena je 1,15 mil. EUR
a ktorý je vložený do majetku družstva.
To najdôležitejšie sa záujemca dozvie
v prezentácii o družstve.

našu FB stránku a postupne načerpávať
informácie a spoznávať naše družstvo.

Pozornosť na novej stránke je venovaná
dvom najdôležitejším projektom v našom
družstve, a tým sú platobné služby a zelené energie. Informácií o družstevnom dôchodku a týchto projektoch je práve toľko,
aby vzbudili záujem o ne. O viac informácií
môže záujemca požiadať priamo na e-maily družstva, alebo kontaktným formulárom
z web stránky, kde mu radi odpovieme.
Alebo sa môže prekliknúť a začať sledovať

Novinkou na webe sú nové produkty v oblasti finančných a podnikateľských služieb.
Priamo z webu si môžu členovia družstva
pár klikmi sprostredkovať online poistenie
auta, alebo dohodnúť stretnutie so špecialistami v oblasti poistenia, hypotéky, úverov, lízingu či stavebného sporenia. Členov
podnikateľov potešia služby na založenie
živnosti a s.r.o., vedenia účtovníctva, spracovania miezd a daňového priznania. Už

Nový záujemca sa na stránke dozvie o jednom z najdôležitejších produktoch družstva a tým je dovolenkový program PV. K
dispozícii má prezentáciu, s ktorou doslova
precestuje celý svet a môžno práve preto
bude chcieť byť členom družstva. Alebo ho
nadchne dobrodružnejší spôsob dovolenkovania prostredníctvom obytného prívesu, či karavánu. Členovia družstva si priamo z tejto stránky vedia zarezervovať svoj
pobyt cez rezervačný portál v nehnuteľnostiach družstva.

čoskoro spustíme z webu aj vytúženú Družstevnú tržnicu, ktorá bude pre všetkých
členov veľkým prínosom.
Ak chcete sledovať aktuálne dianie v našom družstve, odporúčame sledovať sekciu
„Čo sa deje v družstve“, pretože v nej nájdete
vždy aktuálne príspevky. Ak chcete spoznať
čo sa dialo v minulosti, odporúčame pozrieť
si sekciu Družstevných novín, kde nájdete
všetky naše Družstevné noviny pod jednou
strechou.
Pre členov je k dispozícii priamo z web stránky vstup do ich členskej zóny, kde si tým
najmodernejším spôsobom spravujú svoje
členské vklady. Priamo z tejto web stránky
sa vie nový záujemca aj zaregistrovať a stať
sa členom našej družstevnej komunity.
Veríme milí členovia, že Vás náš nový web
potešil a novým návštevníkom prajeme, nech
sa na našom webe dozvedia práve to, čo ich
inšpiruje k tomu, aby sa k nám pridali.
Redakcia DN
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Členská schôdza schválila všetky
predložené návrhy

Milí členovia,
koncom marca sa v našom družstve konala členská schôdza, ktorá bola uskutočnená elektronicky, s online hlasovaním.
Hodnotíme túto eČS veľmi pozitívne,
mala bezproblémový priebeh a boli na
nej schválené všetky návrhy predložené
predstavenstvom družstva. V dobe, keď
mnohí z nás nemôžu cestovať a zhromažďovať sa, oceňujeme, že máme v našom
družstve túto modernú možnosť podieľať
sa na smerovaní družstva. Dovoľte mi len
v krátkosti zhrnúť tie najdôležitejšie body.
Okrem štandardných bodov programu,
kde sme si schválili účtovnú uzávierku
a čítali správu kontrolnej komisie, bola
táto eČS mimoriadna v tom, že sme si na
nej schválili vloženie Know-How na vybudovanie Refundácie do majetku družstva
a navýšenie základného imania na viac
ako 1 mil. EUR! Naše know–how by malo
byť známe každému členovi, mal by mu
rozumieť, pretože je to detailne prepracovaný a realizovateľný unikátny projekt
na vybudovanie refundácie pre všetkých
členov družstva. Vložením autorského
know-how do majetku sa tento projekt
natrvalo ukotvil v našom družstve a je tak
zabezpečený na dlhé roky. Nemenej dôležitou udalosťou bolo aktualizovanie Sta-

nov a schválenie Etického kódexu, ktorý
upravuje morálne zásady členov a zabezpečuje vymožiteľnosť práva, keď člen poruší podmienky Etického kódexu.

kladom pre náš jedinečný dovolenkový
program PV, preto aj Hotel Raj plánujeme zrekonštruovať na úroveň 4-hviezdičkového hotela.

Členská schôdza je najvyšším orgánom
družstva a určuje smerovanie, plány a ciele. Uskutočnenie cieľov je v našich rukách
a v energii, ktorú do družstva vkladáme
používaním našich družstevných produktov. My sme si na našej eČS naplánovali
činnosti, ktoré nás priblížia k našej vytúženej refundácii. Plánujeme vykonať investície do softwéru platobnej inštitúcie,
ktorú sme získali do spoluvlastníctva. Našim cieľom je rozbehnúť projekty, vyhľadávať klientov na platobnú bránu a MPS.
V Zelených energiách plánujeme inštalácie nabíjacích stojanov pre elektromobily
s cieľom získať odmenu z každého predaného kW. Pre zrýchlenie rastu refundácie
sme si schválili aj ďalšie možnosti investícii na finančných trhoch.

To najdôležitejšie je však to, že sme si
naplánovali rozšíriť členskú základňu
o ďalších 1500 členov, čo otvára príležitosti získať refundáciu ďalším záujemcom
o členstvo v družstve a tiež príležitosti pre
nás, existujúcich členov zapojiť sa do spolupráce. Pridáte sa?

Na eČS sme si ďalej schválili rozšírenie
predmetu podnikania o cestovnú kanceláriu a cestovnú agentúru. Plánujeme
investície do rekonštrukcie Hotela Raj
a tiež aj na nákup obytného prívesu či
karavánu pre dobrodružnejších cestovateľov. Družstevné nehnuteľnosti sú zá-

Členská schôdza na záver schválila aj náhradníkov do predstavenstva a kontrolnej komisie, preto by sme aj touto cestou
chceli pogratulovať p.Mariánovi Bujdošovi, p.Mojmírovi Begánovi a p.Karolovi
Blahutovi k ich zvoleniu, a tiež aj k tomu,
že im členovia týmto zvolením prejavili
dôveru. Poďakovanie patrí aj pracovnému
predsedníctvu eČS, ktoré pripravilo a bezproblémovo riadilo priebeh tejto elektronickej členskej schôdze.
Verím, milí členovia, že keď sa takto stretneme o rok, budme už opäť bližšie k našim
hodnotám a nášmu cieľu.
Ing. Zuzana Lukáčová,
podpredsedníčka TD
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Hotel Raj sa pripravuje na rekonštrukciu
Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

V minulých príspevkoch sme Vás informovali o tom, že sme sa stali prostredníctvom
nášho družstva spoluvlastníkmi v Hoteli
Raj, ktorý sa nachádza v krásnom prostredí
národného parku Slovenský raj v obci Dedinky - Dobšinská Maša. Aby sme dodržali
kvalitu a štandard služieb poskytovaných
v rámci družstevného dovolenkového
programu PV, rozhodli sme sa zrekonštruovať hotel na úroveň 4-hviezdičkového
hotela. Začiatok prác sme si naplánovali na
polovicu apríla. Zima sa však v týchto končinách vytrvalo bráni, a preto sa tento termín posunul o pár dní a to na obdobie, keď
už bude vhodné začať s rekonštrukciou.

Veríme, že to bude už čoskoro. Nateraz sa
vyhodnocujú cenové ponuky, aby sa vybralá
tá, ktorá je pre družstvo najvýhodnejšia.
Cieľom rekonštrukcie exteriéru, ale následne aj interiéru na 4-hviezdičkový hotel,
je kontinuálne pokračovanie v dovolenkovom programe PV, ale aj zatraktívnenie
možnosti dovoleniek pre členov družstva.
Už dohodnutá spolupráca so spoločnosťou
7across, zabezpečí našim členom rozmanitosť, na ktorú boli doteraz navyknutí.
Dovolenkový program PV je súčasťou
našej družstevnej stratégie na získavanie
investičného kapitálu na podporu zelených
energií a platobných služieb. Ich rozvojom

si naši členovia budujú stabilné a hodnotné
aktíva. Príjmy z predaja el.energie z projektu
nabíjacích staníc a príjmy z platobných služieb vytvoria nový typ pasívneho príjmu do
našej refundácie.
Preto je rekonštrukcia Hotela Raj pre nás
všetkých dôležitá. Aby sme ju čo najviac ako
členovia urýchlili, povzbudzujeme k nákupu
PV všetkých členov, ktorí ho ešte nevlastnia,
aby si aj oni užili nádherné chvíle s rodinou
v družstevných nehnuteľnostiach, alebo aj
v 2700 destináciách spoločnosti 7across
a to bez nákladu na ubytovanie.
Redakcia DN
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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.

Twitter
Tradičné družstvo
Instagram
tradicne druzstvo

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

YouTube
Družstevné Vzdelanie
Facebook
Klub Tradičného družstva
(Uzavretá klubová stránka
určená len pre členov družstva)
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Projekt má
pomôcť firmám
s prechodom
na zelenú
ekonomiku
Úspora vstupných surovín, energií a
menšia tvorba odpadu vo firmách na juhu
Slovenska a severe Maďarska. To sú ciele projektu CircularRegions, ktorý bude
v spolupráci so Slovak Business Agency,
Business Council for Sustainable Development in Hungary a IFKA Közhasznú
Nonprofit Kft. v nasledujúcich dvoch
rokoch realizovať Inštitút cirkulárnej
ekonomiky. Hlavnou aktivitou projektu
je analýza problémov a potrieb podnikov
a vypracovanie postupov, ktoré uľahčia
ich prechod na cirkulárnu ekonomiku,
uviedla v pondelok Petra Csefalvayová z
Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.
"V rámci projektu CircularRegions pomáhame podnikom zistiť, čo majú zme-

niť, ako efektívne využívať vstupné suroviny a tvoriť menej odpadu. Vďaka
opatreniam môžu podnikať efektívnejšie,
stabilnejšie a mnohokrát prichádza aj
úspora financií," uviedla Csefalvayová.
Počas projektu vyškolí inštitút "trénerov", ktorí firmám pomôžu nájsť riešenia
a odporúčania pri prechode na cirkulárnu ekonomiku. Takýchto expertov je podľa Csefalvayovej na Slovensku aj v Maďarsku nedostatok.
V projekte budú partneri riešiť podobné
problémy na oboch stranách hranice. Zapojiť sa môžu podniky z Bratislavského,
Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja. Ide o firmy
z oblasti potravinárstva, stavebníctva,

plastov a turizmu. Úlohou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky je okrem iného zanalyzovať problémy a potreby firiem aktívnych v sektore potravinárstva, obalov
a stavebníctva formou dotazníkov, interview a okrúhlych stolov a následne im
pomôcť s prechodom na cirkulárne fungovanie.
Projekt je realizovaný v rámci programu
Interreg Slovenská republika – Maďarsko a je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Výška podpory z tohto fondu pre Inštitút
cirkulárnej ekonomiky predstavuje necelých 35.000 eur. Projekt bude trvať do
marca 2022.

Na rozšírenie
dátových sietí
sa využije energetická infraštruktúra
Slovenské energetické distribučné spoločnosti
podpísali ešte začiatkom marca memorandum
o porozumení pri budovaní novej generácie inteligentných sietí. Využívanie týchto optických
sietí chcú umožniť aj poskytovateľom telekomunikačných alebo iných elektronických služieb. Hoci infraštruktúra bude postavená najmä
pre potreby distribúcie elektriny, sekundárne
môže byť využitá aj pre dátové a telekomunikačné služby, uviedol v piatok hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb Roman Vavro.
„Zhodli sme sa, že optické siete je možné
využívať aj na zabezpečenie poskytovania vysokorýchlostných elektronických služieb prostredníctvom poskytovateľov telekomunikačných
alebo iných elektronických služieb. Samozrejme,
pri zachovaní politiky otvorených dverí pre všetkých a s rovnakými podmienkami,“ uviedol predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Ivan Marták.

Západoslovenská distribučná (ZSD), Stredoslovenská distribučná (SSD) a Východoslovenská distribučná (VSD) v rámci výstavby
a rekonštrukcií už v súčasnosti rozširujú svoje distribučné sústavy o prvky optickej siete
na nadzemných elektrických vedeniach. Vysokorýchlostné dátové prenosy potrebujú na
skvalitnenie služieb prostredníctvom automatizácie a optimalizácie riadenia svojich sústav.
Šéf RÚ pripomenul, že tento model, založený na spoločnom využití jednej infraštruktúry
pre viacero hospodárskych odvetví, je príležitosťou, ako splniť záväzky Slovenska v oblasti využívania širokopásmového pripojenia k internetu do roku 2025. „Vieme, že Slovensko má
veľa tzv. bielych miest, teda takých, kde je internetizácia v lepšom prípade nedostatočná,
v horšom možnosti internetového pripojenia
ani nie sú," uviedol Marták. Ide najmä o oblasti s malým počtom potenciálnych užívateľov,
kde by výstavba nových telekomunikačných

sietí nebola do stanoveného termínu možná
a ekonomicky efektívna. "Elektrina, a teda aj
elektroenergetické rozvody sú v každej obci, čo
je veľká príležitosť aj pre pokrytie internetom
a ušetrenie nemalých finančných prostriedkov,“ dodal Marták.
Za ekonomicky optimálne riešenie pre štát
považuje model multifunkčných inteligentných
sietí aj predseda Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví (ÚRSO) Andrej Juris. Inteligentné siete
podľa neho zohrajú v očakávanej transformácii
energetiky významnú úlohu. "Internetové pripojenie a dátové služby sú oveľa viac ako len
jednou z alternatív k zaužívanej komunikácii.
Využívanie infraštruktúry pre iné ako energetické účely je možné za podmienok transparentného a nediskriminačného prístupu, a zároveň
musí platiť, že nesmie byť nijako kvalitatívne
obmedzená primárna funkcionalita, teda distribúcia elektriny," pripomenul Juris.
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ÚRSO pripravuje
regulačný
sandbox na
podporu inovácií
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(ÚRSO) pripravuje schému regulačný sandbox, ktorá má podporiť inovácie v regulovaných odvetviach. Ide virtuálny priestor, v ktorom môžu regulované subjekty v spolupráci
s inovatívnymi partnermi testovať v rámci
pilotných projektov nové technológie, trhové
mechanizmy a koncepty služieb pre spotrebiteľov, informoval v pondelok ÚRSO.
"Hlavným zámerom regulačného sandboxu je podporiť inovácie, ktoré sú technologicky blízko trhového nasadenia
a vedú k znižovaniu cien a optimalizácií nákladov energií a vody, podpore dekarbonizácie a obnoviteľných zdrojov,
ochrane zraniteľných a nízkopríjmových
odberateľov, ako aj k podpore flexibility a
otvorenosti trhu s energiami a spotrebiteľov," priblížil hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Projekty, ktoré sa kvalifikujú do sandboxu, sa musia prejaviť na znížení ceny alebo
nákladov, zvýšení kvality alebo poskytnutí
nového produktu či služby pre koncového
zákazníka. Podmienkou pre akýkoľvek projekt zapojený v regulačnom sandboxe je tiež
zdieľanie výsledkov testovania so všetkými
subjektmi na trhu i širokou verejnosťou.
ÚRSO otvoril verejnú konzultáciu
k návrhu schémy regulačný sandbox v
podmienkach regulácie sieťových odvetví v SR. Sandbox má podporiť inovácie vo

všetkých odvetviach regulovaných ÚRSO,
čiže v elektroenergetike, teplárenstve,
plynárenstve, ako aj vodohospodárstve. V
tejto súvislosti ÚRSO pozval štátne a akademické inštitúcie, regulované subjekty,
ale aj malé a stredné firmy s inovatívnym
produktom či službou, aby sa od 12. apríla
do 12. mája zapojili do verejnej konzultácie k regulačnému sandboxu a prispeli
svojimi podnetmi a pripomienkami k detailnému nastaveniu fungovania schémy
už od samého začiatku.

v dňoch 10. a 11. apríla. Inštalácie a následný zber
údajov prebehli úspešne,“ spresnila Sovišová.
Druhá fáza bude v termíne od 16. do
18. apríla, keď rovnaký zber údajov bude
v Bratislave v električke na linke číslo 1. V tretej fáze bude realizovaný zber údajov v spolupráci so Žilinskou univerzitou na autobusovej
linke číslo 30 v meste Žilina. Zozbierané dáta
budú analyzované a vyhodnocované z pohľadu
statickej (dopravné značenie, budovy, sústava
mestského osvetlenia a podobne) i dynamickej
infraštruktúry (pohyb chodcov, iných dopravných prostriedkov, zvierat). Výsledky budú použité s cieľom vývoja inteligentnej smart mobility budúcnosti v mestách.
„Unikátnym meraním v reálnej premávke

získavame dáta, ktoré slúžia na výskum v oblasti
inteligentnej mobility v mestách,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že vďaka špičkovému výskumu je možnosť získať unikátne know-how v oblasti smart
mobility. „To prispeje k tomu, že aj na Slovensku
raz budú jazdiť autonómne vozidlá,“ podotkol.
Dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír
Šooš priblížil, že do budúcnosti uvažujú začať výskum, vývoj, realizáciu a testovanie
v prevádzke na „shuttle busoch“. Tie by mohli
byť prevádzkované napríklad v spoločnosti
Volkswagen Slovensko v menej frekventovanej
časti závodu. „Je to zatiaľ len v štádiu rokovania. Verím však, že sa raz dostaneme aj do reálnej mestskej premávky,“ uviedol.

V bratislavskej
MHD spustili
pilotný projekt
smart mobility
budúcnosti
Projekt realizujú ho Strojnícka fakulta spolu
s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity
(STU) v Bratislave. Ďalšou lokalitou na zber dát
bude mesto Žilina. TASR o projekte informovala Renáta Sovišová z STU.
„Vytvárame unikátne datasety, ktoré zaznamenávajú reálnu autobusovú linku v štandardnej premávke s cestujúcimi. Tieto údaje nám
umožnia odhaliť, čo všetko je potrebné na to, aby
takáto autobusová linka v budúcnosti mohla jazdiť v autonómnom režime, a najmä nám odhalia
všetky riziká, ktoré vyplývajú z jej skutočnej trasy v Bratislave,“ priblížil hlavný softvérový inžinier projektu z FIIT STU Marek Galinski.
Projekt pozostáva z viacerých fáz. Prvá sa
začala v piatok 9. apríla pri inštalácii technologických zariadení v autobuse Dopravného
podniku Bratislava, ktorý v hlavnom meste
premáva na trase z Koliby na Kamzík. „Takto
inteligentne vybavený autobus premával podľa cestovného poriadku na spomínanej trase
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Evidencia a správa
členských vkladov

Bezpečné
budovanie aktív
5 bodov, na ktoré by ste nemali zabudnúť pri používaní TDpay

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

Obratmi
na TDpay si
tvoríte svoju
refundáciu

*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

Preto vykonávajte obraty každý mesiac, robia tak aj Vaši kolegovia družstevníci, ktorým
záleží na dobudovaní našich spoločných aktív. Len vzájomnou pomocou a spoluprácou
dosiahneme to, čo je našim cieľom a tým sú pasívne príjmy.
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október 2019

Program
Vacation

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

