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Vážení členovia, prichádzajú 
lepšie časy a my sme  
na ne pripravení!
Únavné obdobie historickej krízy vyvolanej 
pandémiou koronavírusu pomaly prichádza  
k svojmu rozuzleniu.
 Očkovanie a s tým spojené dohadovanie 
spoločného prístupu k udržaniu otvorených 
hraníc dávajú nádej na návrat k normálu, kto-
rý by sme ako členovia družstva mohli zahájiť  
po dlhom čase prvými bezpečnými dovolenka-
mi cez družstevný systém. 
 Kríza priviedla Európsku úniu aj Sloven-
sko ako jej člena k podpore ekonomiky novej 
generácie. Vyhovuje to stratégiám Tradičného 
družstva, ktoré aktuálne expanduje s projek-
tom nabíjacích staníc na elektromobily. Vďaka 
partnerovi Create Value sa očakáva masívnejší 
podiel na budúcom trhu elektromobility na vý-
chode Slovenska. 
 O tom, že držíme krok s dobou svedčí aj 
forma členskej schôdze, ktorá sa uskutoční  
po druhý krát v elektronickej forme. 
 Týmto Vás na ňu — 26.3.2021 o 13:30  
pozývame. Detaily ako sa do diskusie o aktuálnych 
otázkach a budúcnosti družstva zapojiť nájdete aj 
na stránkach tohto vydania Družstevných novín.
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Create Value postupuje. 
Nový projekt Tradičného 
družstva expanduje  
Projekt nabíjacích staníc pre elektromobily po-
stupuje aj v marci. Pre naše družstvo ho realizuje 
spoločnosť Create Value s.r.o. www.createvalue.sk  
Cieľom tohto projektu sú nové príjmy do refun-
dácie z každej kilowatthodiny (kW) spotrebova-
nej pri nabíjaní elektromobilu.. 

/ viac na strane 4

Únia chce rozvíjať prie-
mysel strategický aj pre 
Tradičné družstvo  
Európska únia vidí novú ekonomiku hlavne  
v digitálnych technológiách a elektromobilite. 
Plánuje preto investovať viac do samostatnosti 
pri výrobe medziproduktov potrebných aj pre 
technológie, v ktorých vidí svoju investičnú 
budúcnosť taktiež Tradičné družstvo.  

/ viac na strane 3

TD vstúpilo
do Hotela Raj 

Začiatkom marca na katastri nehnuteľ-
ností v Rožňave zapísali Tradičnému 
družstvu jeho prvý spoluvlastnícky podiel 
v Hoteli Raj. 
 

/ viac na strane 6

ČLENSKÁ 
SCHÔDZA

O N L I N E

26. marec 2021 o 13:30

http://www.createvalue.sk


Už čoskoro sa aj naši členovia družstva 
zaradia k moderným užívateľom, ktorí 
uzatvárajú zákonné poistenie auta on-
line. V prostredí TD-Pay si členovia 
budú môcť prostredníctvom kalkulač-
ky vybrať to najvhodnejšie poistenie 
pre svoj automobil. Výhodou online po-
istenia je pomerne rýchly a efektívny 
predaj tejto služby cez TD-Pay. Poistná 
zmluva bude platiť takmer okamžite. 
Možnosť jej platby cez TD-Pay pred-
stavuje pre členov ďalší spôsob ako zís-
kať Zľavové body.
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Co-op news oslavuje výročie 150 rokov 
od prvého vydania. Vyzýva na koopera-
tívne riešenia problémov mediálneho 
biznisu dneška. 
 Co-op News dnes šírené portálom 
thenews.coop oslavujú 150. výročie v 21. 
storočí, kedy média čelia výrazným prob-
lémom vyvolaným dosahom sociálnych 
sietí a ich prevzatím príjmov mediálnych 
domov aj čitateľov tradičných médií. 

Poistenie auta priamo zo svojej obývačky…

Najstaršie družstevné noviny oslavujú  
150. výročie. Chcú riešiť výzvy dneška
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 Britská spoločnosť pre kooperatívne 
štúdie (UKSCS) preto vyzýva k spolupráci  
a žiada mediálne domy z celého sveta, aby 
sa podelili o návrhy na to, ako transformá-
ciu mediálneho biznisu prežiť. 
 Špeciálne vydanie časopisu Journal of 
Co-operative Studies bude zamerané na 
vzťah medzi družstevníctvom a žurnalis-
tikou. Výročné vydanie tvrdí, že existuje 
kooperatívna cesta vpred pre žurnalistiku, 

napríklad zapojením čitateľov, ako aj novi-
nárov do vlastníctva a správy médií. 
 „Čo sa môžeme naučiť od existujú-
cich kooperatívne štruktúrovaných me-
diálnych podnikov po celom svete? Môžu 
družstvá predstavovať alternatívu k no-
vým médiám riadeným pomocou veľkých 
technológií?,“ kladie výročné číslo otázky.
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Európska únia vidí novú ekonomiku hlav-
ne v digitálnych technológiách a elektro-
mobilite. Plánuje preto investovať viac 
do samostatnosti pri výrobe medzipro-
duktov potrebných aj pre technológie,  
v ktorých vidí svoju investičnú budúcnosť 
taktiež Tradičné družstvo.
 Únia chce na konci tejto dekády vy-
rábať pätinu globálnej produkcie špič-
kových polovodičov. Plánuje tiež vyrobiť 
prvý kvantový počítač v priebehu piatich 
rokov v rámci snahy o zníženie závislosti 
od mimoeurópskych technológií.
 Plán EÚ s názvom Digitálny kompas 
2030 prichádza v čase, keď pandémia 
ochorenia COVID-19 odhalila závislosť 
bloku od dodávok kľúčových technológií 

Digitalizácia a elektromobilita. Únia chce rozvíjať 
priemysel strategický aj pre Tradičné družstvo
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od firiem z Číny a USA.
 V pláne sa spomína aj význam polovo-
dičov pre automobily, smartfóny, zariade-
nia pripojené na internet, vysoko výkonné 
počítače a umelú inteligenciu. Poukazuje 
pritom na fakt, že globálny nedostatok po-
lovodičov núti automobilky na celom svete 
zastavovať alebo obmedzovať výrobu.
 Podľa dokumentu EÚ, ktorý sa niektorým 
agentúram podarilo získať, Únia má ambí-
ciu zvýšiť do roku 2030 výrobu polovodičov 
vrátane procesorov na úroveň najmenej 20 
% svetovej produkcie. Plán majú predstaviť 
podpredsedníčka Európskej komisie Mar-
grethe Vestagerová a eurokomisár pre prie-
mysel Thierry Breton.
 EÚ v rámci plánu odporučí tiež investovať 

do kvantových technológií s tým, že by tieto 
technológie mohli zmeniť vývoj nových liekov 
a urýchliť sekvenovanie genómov. Únia by do 
roku 2025 chcela mať prvý počítač s kvanto-
vou akceleráciou, uvádza sa v dokumente.
 Európsky blok by zároveň chcel mať 
do roku 2030 približne 10.000 klimaticky 
neutrálnych zariadení na rozvoj vlastnej 
cloudovej infraštruktúry. Cieľom Bruselu 
je mať pokryté všetky európske domác-
nosti sieťou Gigabit do roku 2030, pričom 
všetky osídlené oblasti budú pokryté sie-
ťou novej generácie 5G.
 Pred uskutočnením však bude potreb-
né, aby tento plán schválili členské štáty 
EÚ aj Európsky parlament. 
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Citát 
„Je to dlhá história ľudstva  
(a tiež živočíšnych druhov),  
v ktorej zvíťazili tí, ktorí sa 
naučili čo najefektívnejšie
spolupracovať a improvizovať.“
Charles Darwin



Milí členovia,
projekt nabíjacích staníc pre elektro-
mobily postupuje aj v marci. Pre naše 
družstvo ho realizuje spoločnosť Create 
Value s.r.o. www.createvalue.sk Cieľom 
tohto projektu sú nové príjmy do refundácie  
z každej kilowatthodiny (kW) spotrebo-
vanej pri nabíjaní elektromobilu. 
 V týchto dňoch sa uskutočňujú ro-

Create Value postupuje.  
Nový projekt Tradičného družstva expanduje 
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kovania so zástupcami rôznych miest  
a obcí. V meste Prešov nám odsúhlasili 
inštaláciu cca 400 nabíjačiek. 
 Taktiež sme získali súhlasné sta-
noviská od mestských úradov v Koši-
ciach Sever, vo Vranove nad Topľou a vo  
Veľkých Kapušanoch. 
 V hre sú ale aj ďalšie väčšie mestá 
na východnom a strednom Slovensku, 

pri ktorých sa konštruktívne posúvame 
vpred. Ďalšou skvelou správou je, že sme 
sa stali partnerom ZSE v projekte iDri-
ve ZSE pre rozvoj elektromobility. Pred 
nami je ešte veľa práce, ale tieto prvé 
úspechy sú pre nás znamením, že sme  
na dobrej ceste.

Redakcia DN

O N L I N E

POZVÁNKA NA 
ELEKTRONICKÚ 

ČLENSKÚ SCHÔDZU

26. marec 2021 o 13:30

TRADIČNÉHO DRUŽSTVA

Spôsob prihlásenia a účasti na elektronickej členskej schôdzi je: 
Člen sa prihlási (ID a heslom) do svojej členskej zóny SAMKO, kde si klikne na 
dlaždicu Členská schôdza. Následne po kliknutí, že sa „chce zúčastniť schôdze“ 
si vyplní svoje číslo mobilu, na ktorý dostane jedinečný autorizačný kód.  
Elektronická členská schôdza sa uskutoční dňa 26. 3. 2021 (piatok) o 13:30. 

Tešíme sa na Vašu účasť

Vážený člen/ka družstva Tradičné Družstvo,
srdečne Vás pozývame na elektronickú členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutoční prostredníctvom 
telekomunikačného prostriedku elektronicky  
(online) v zmysle Stanov čl 23 ods. 7.

marec 2021

http://www.createvalue.sk
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Späť do normálu. Návrat trendov v dovolenkovaní…
Naši členovia pozerajú aj v čase rôznych protipan-
demických opatrení do budúcnosti konštruktívne. 
Aj preto niektorí vedeniu družstva navrhli, aby sa 
do ponuky družstevného dovolenkového progra-
mu PV doplnili karavány, alebo prívesy. Na naše 
otázky, či by si členovia vedeli predstaviť takéto 
dovolenkovanie, sme následne dostali množstvo 
pozitívnych a súhlasných odpovedí. Aj to bol pre 
nás impulz, aby sme členom, ktorí prejavia záujem 
a budú chcieť dovolenku v roku 2021 stráviť na  
4 kolesách, ponúkli cez družstevný dovolenkový 
program PV tento spôsob. Medzi argumenty, kto-
ré podporovali túto formu dovolenkovania boli  
v prvom rade bezpečnosť, voľnosť, viac možností 
a variácií pri stanovení lokality. Po detailnom pre-
verení záujmu našich členov sa v družstve rozhod-
neme, akým spôsobom budeme ponúkať takéto 
pobyty. Možno si niekto ešte spomenie, keď v mi-
nulosti spoločnosti ponúkali svojim zamestnan-
com dovolenky v karavánoch, ktoré boli každý rok 
umiestnené v nejakej inej dovolenkovej destinácii. 
Možno práve teraz prišiel čas na ich návrat….
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Ďakujeme všetkým členom, ktorí nám po-
slali svoje úprimné blahoželania k nášmu 
výročiu založenia družstva. Množstvo z 
nich bolo veľmi originálnych, preto sme sa 
rozhodli odmeniť až troch z Vás originál-
nym tričkom s logom TD-expressu.  Výher-
cami sa stali Kvetoslava Kucharovičová, 
Emília a Roman Kabut a Piotr Wojciechow-
ski. Výhercom srdečne blahoželáme.

Redakcia DN

Vyhodnotenie súťaže s TeDe expressom

Webová  
stránka
Tradičného 
družstva 
v novom šate
Už čoskoro



Začiatkom marca na katastri nehnuteľností v Rož-
ňave zapísali Tradičnému družstvu jeho prvý spo-
luvlastnícky podiel v Hoteli Raj. 
 Hotel Raj sa nachádza v obci Dedinky – Dob-
šinská Maša v Slovenskom raji www.hotelraj.sk. 
Členovia plánujú jeho postupnú rekonštrukciu až 

TD vstúpilo do Hotela Raj
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na 4-hviezdičkový hotel. Družstevný dovolenkový 
program PV, ktorý využíva kapacity nehnuteľností 
družstva je u členov obľúbený, pretože umožňuje aj 
zámenu pobytov cez celosvetový zámenný program 
7across  a členovia vďaka nemu môžu precestovať 
celý svet. Aj keď bude cestovanie tento rok možno 

trochu obmedzené, mnohí členovia družstva si už v 
teraz objednávajú svoje letné pobyty v tomto zaria-
dení s výraznými zľavami.

Redakcia DN

marec 2021

http://www.hotelraj.sk
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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.

Instagram
tradicne druzstvo 

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

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

YouTube
Družstevné Vzdelanie 

Twitter
Tradičné družstvo

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/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/groups/490529654928651
https://www.facebook.com/groups/490529654928651
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://twitter.com/tradicne
https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://twitter.com/tradicne
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Lídri Európskej únie (EÚ) sú pripravení 
potvrdiť na nadchádzajúcom samite svoj 
záväzok zaviesť jednostranne daň pre 
technologické giganty, ak sa do polovice 
tohto roka nedohodnú na globálnom rám-
ci s partnermi vrátane americkej adminis-
tratívy prezidenta Joea Bidena.
 Podľa predbežného návrhu komuni-
ké, do ktorého sa niektorým agentúram 
podarilo nahliadnuť, lídri EÚ na samite 
koncom marca „zdôraznia potrebu ur-
gentného riešenia daňových výziev vyplý-
vajúcich z digitalizácie ekonomiky, aby sa 
zabezpečila spravodlivosť a efektívnosť“.
 Zaviažu sa pritom, že do polovice roka 
2021 budú pracovať na „riešení založenom 
na konsenze“, ale zároveň „potvrdia, že sú 
pripravení pohnúť sa dopredu aj vtedy, ak 
nebude k dispozícii globálne riešenie," 
píše sa v návrhu, ktorý však nie je konečný 
a môže v ňom dôjsť k zmenám.
 EÚ je frustrovaná pomalým pokro-
kom pri medzinárodných rokovaniach 
o pravidlách zdaňovania ziskov veľkých 

EÚ je pripravená  
zaviesť digitálnu  
daň aj sama

Panasonic  
potrebuje znížiť 
závislosť od  
dopytu po  
batériách od Tesly
Japonská spoločnosť Panasonic bude 
musieť znížiť svoju nadmernú závislosť 
od dopytu zo strany americkej firmy Tes-
la zvýšením kompatibility svojich batérií 
s elektrickými vozidlami od iných sveto-
vých výrobcov automobilov. Informovali 
o tom v nedeľu noviny Financial Times 
s odvolaním sa na slová odchádzajúceho 
riaditeľa spoločnosti Kazuhira Cugu.
Podľa neho musí Panasonic zmeniť svoj 
prístup, nespoliehať sa výlučne na Teslu 
a poobzerať sa aj po iných odberateľoch, 
keďže automobilky prechádzajú k výrobe 
elektromobilov.
Japonský konglomerát v novembri ozná-
mil, že Cuga po deviatich rokoch pôsobe-
nia na čele spoločnosti 1. apríla 2021 od-
chádza z funkcie, kde ho vystrieda Juki 
Kusumi.

Panasonic pod Cugovým vedením pre-
sunul svoju pozornosť od spotrebnej 
elektroniky s nízkym ziskom k batériám, 
továrenským strojom a komponentom. 
Konglomerát minulý mesiac uviedol, že 
očakáva v aktuálnom finančnom roku (do 
31. marca 2021) zisk z dodávok batérií 

digitálnych spoločností. Niekoľko krajín 
už zaviedlo, alebo plánuje zaviesť dane z 
príjmov spoločností ako Facebook alebo 
Alphabet, materská spoločnosť vyhľadá-
vača Google, v jurisdikciách, kde pôsobia. 
Tieto takzvané dane z digitálnych služieb 
vyvolali spor s administratívou bývalého 
amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Doterajšie snahy o dosiahnutie konsenzu 
o podobných poplatkoch zlyhali aj v rámci 
EÚ, kde je potrebný jednomyseľný súhlas 
všetkých 27 členských štátov. Niektoré 
krajiny trvajú na tom, že blok by sa mal 
najskôr venovať viac globálnym rokova-
niam o daňových pravidlách pre technolo-
gických gigantov v rámci Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

 Isté známky pokroku sa objavili minu-
lý mesiac. Na februárovom videosamite 
americká ministerka financií Janet Yelle-
nová povedala svojim kolegom zo skupiny 
G20 (20 najväčších svetovch ekonomík), 
že USA už netrvajú na tzv. pravidle bez-
pečného prístavu, ktoré by americkým 
spoločnostiam umožnilo zvoliť si nové da-
ňové pravidlá.
 Napriek tomuto kroku Bidenovej ad-
ministratívy ku globálnej dohode o tom, 
ako zdaniť globálnych technologických gi-
gantov, vedie ešte dlhá cesta. Okrem otáz-
ky bezpečného prístavu sa USA a Európa 
rozchádzajú aj v názore na rozsah akých-
koľvek nových pravidiel aj na to, ako by sa 
mali presadzovať.

americkej Tesle.
Panasonic pritom uzavrel partnerstvo so 
spoločnosťou Tesla o spoločnom vybu-
dovaní „gigantickej továrne" na výrobu 
batérií v hodnote 5 miliárd USD (4,19 
miliardy eur) neďaleko mesta Reno v Ne-
vade.

marec 2021



Európska centrálna banka (ECB) na svojom 
marcovom zasadaní podľa očakávania kľúčové 
úrokové sadzby nezmenila a ponechala ich na 
rekordne nízkych úrovniach. Oznámila však 
zrýchlenie nákupu aktív z eurozóny v rámci 
pandemického núdzového programu v nasle-
dujúcom štvrťroku.
 Cieľom tohto programu je znížiť výnosy zo 
štátnych dlhopisov a podporiť hospodárske 
oživenie eurozóny.
 Rada guvernérov ECB vo štvrtok ponecha-
la kľúčový úrok na rekordnom minime 0 %. 
Sadzba pre jednodňové refinančné operácie 
zostáva na úrovni 0,25 % a depozitná sadzba 
na úrovni -0,50 %.
 ECB uviedla tiež, že ponecháva dvere otvo-
rené ďalším škrtom, ak to bude potrebné.
 Európska centrálna banka ďalej uviedla, že 
významne zrýchli tempo nákupu pandemic-

Európska centrálna 
banka kľúčové úroky 
nezmenila

kých núdzových dlhopisov v snahe udržať ná-
klady štátov na obsluhu dlhov na nízkej úrovni  
v čase, keď zápasia s pandémiou ochorenia 
COVID-19 a ich ekonomiky sú stále krehké.
 ECB sa snaží nákupom dlhopisov udržať 
lacné pôžičky pre dlhmi zaťažené vlády, do-
mácnosti a firmy v 19 krajinách, ktoré pou-
žívajú spoločnú menu euro. A rozptýliť tiež 
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Štát chce z plánu obnovy financovať napríklad 
aj SeniorPady či granty na podporu hackatho-
nov. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort finan-
cií tento týždeň predložil na pripomienkovanie 
na portáli slov-lex.sk.
 SeniorPady sú tablety, ktoré chce štát dis-
tribuovať seniorom. Pod pojmom hackathon sa 
rozumie podujatie, počas ktorého IT odborníci 
spolupracujú na riešení zadaného projektu.
 Investície do Digitálneho Slovenska rozde-
lili autori materiálu do deviatich častí. Európ-
ske peniaze na obnovu ekonomiky by tak mali 
pomôcť zlepšiť služby pre občanov a podnika-
teľov vytvorením platformy pre digitálne služby 
štátu, ktoré budú dostupné na jednom mieste aj 
s návodmi vrátane mobilnej verzie zobrazova-
nia, autorizácie a autentifikácie. "Cieľom bude 
vytvárať proaktívne služby, pri ktorých bude 
minimalizovaná potreba administratívnych 
úkonov občana a podnikateľa," okomentovali 
tvorcovia materiálu. Pri tejto reforme sa má 
vytvoriť 16 komplexných životných situácií pre 
občanov a podnikateľov, pričom veľkosť investí-
cie na jednu situáciu je zhruba 1,7 milióna eur.
 Druhá oblasť investícií pomôže k digitálnej 
transformácii poskytovania služieb verejnej 
správy. Automatizácia a optimalizácia proce-

Štát chce z plánu  
 obnovy financovať  
SeniorPady aj granty 
na hackathony

sov podľa materiálu skráti čas a zníži náklady 
na poskytovanie verejných služieb bez ohľadu 
na to, či občan využíva elektronickú, osobnú 
alebo písomnú komunikáciu.
 Európske peniaze by tiež mali poslúžiť na 
posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie 
rýchlosti detekcie a riešenia bezpečnostných 
incidentov a tiež na rekonštrukciu a dobu-
dovanie zabezpečených priestorov kritickej 
infraštruktúry. Slovensko sa tiež zapojí do 
cezhraničných európskych projektov vedúcich 
k budovaniu digitálnej ekonomiky.
 Šiestou oblasťou alokácie európskych pe-
ňazí v rámci digitalizácie krajiny je podpora 
projektov zameraných na vývoj a aplikáciu di-
gitálnych technológií, a siedmou sú investície, 
ktoré zvýšia digitálne zručnosti seniorov vráta-
ne SeniorPadov, ktoré podľa autorov materiálu 
prinesú rozšírené možnosti komunikácie po-

mocou aplikácií. Štát chce distribuovať 280.000 
kusov SeniorPadov, pričom rovnakému poč-
tu seniorov poskytne aj školenia na zvýšenie  
digitálnych zručností a prácu s nimi. Investíciu 
v materiáli vyčíslili na 70 miliónov eur.
 Z plánu obnovy chce Slovensko financovať 
aj rýchle granty na hackathony – vďaka nim 
sa podľa autorov materiálu vytvorí inovatív-
na komunita, ktorá bude prinášať zlepšenia  
a inovácie do služieb a prístupov prevažne ve-
rejných inštitúcií. "Cieľom je zorganizovať 20 
hackathonov, prostredníctvom ktorých sa po-
skytnú 'fast grants' pre úspešných účastníkov," 
píše sa v materiáli. Výška investície je odhadom 
na úrovni troch miliónov eur.
 Materiál ráta aj s investíciami do oblasti  
konektivity, tie však budú hradené z iných 
zdrojov, prevažne z Európskeho štrukturálne-
ho a investičného fondu (EŠIF)

pochybnosti investorov o svojom odhodlaní 
zastaviť ďalšie zvyšovanie výnosov z dlhopisov 
eurozóny, ktoré v uplynulých týždňoch stúpli 
najmä v dôsledku vonkajších faktorov, ako 
sú vyššie inflačné očakávania v USA, rastúce 
ceny ropy a prerušenie dodávok v súvislosti  
s pandémiou.
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