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Editorial
Milí členovia,
Ani sme sa nenazdali a vo februári sme oslávili 1 rok existencie nášho Tradičného družstva. Elon Musk, zakladateľ Tesly raz povedal,
že nezakladá firmy preto aby ich zakladal,
ale preto, aby dokončil svoje projekty. Aj TD
vzniklo pred rokom z dôvodu, aby sa pokračovalo vo vernostnom programe, dokončil sa
projekt Refundácia a aby členovia dosiahli na
svoje pasívne príjmy.
Vďaka Vašej lojalite sa nám darí kontinuálne pokračovať v našej vízii budovania pasívnych príjmov pre členov. Poďme sa spoločne
pozrieť na to, čo všetko sa nám podarilo za prvý
rok existencie TD.
Zriadili sme novú kanceláriu na adrese našej prevádzkarne. Vytvorili sme nový TD-pay
a otvorili sme pre Vás nové účty vo viacerých
bankách. Aby sme pokračovali v projekte platobných služieb, vyjednali sme nákup vlastníckeho podielu v českej platobnej inštitúcii
UPDN ONE. Zabezpečili sme pokračovanie
v projekte Zelených energií cez spoločnosť
Create Value s.r.o., ktorá sa bude orientovať na
inštaláciu nabíjacích staníc pre elektromobily,
plus rokujeme v pokračovaní projektu na čistenie DPF filtrov motorov. Už sme spolumajitelia Hotela Raj, aby sme mohli pokračovať
v projekte dovolenkového programu PV. Tiež
sme podpísali zmluvu so spoločnosťou 7across (bývalé DAE) aby sme pokračovali v zámennom programe. Zazmluvnili sme skupinu
konzultantov a spoločne pracujeme na rozvoji
našich aktív. Autor know-how Refundácia,
ktorého hodnota je ocenená znaleckým posudkom na 1,15 mil.EUR, vložil tento know-how
do majetku Tradičného družstva.
Jedno príslovie hovorí, že žatva z celého roku
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závisí na jari, kedy sa seje… Aj v TD sa pripravujeme už teraz, aby sme na jeseň zberali úrodu. Čo pre Vás v blízkej dobe chystáme?
Chceme spustiť projekt Družstevnej Tržnice, aby si členovia prirodzeným spôsobom, len
nakupovaním, znižovali poplatky na účte TD-pay. Pred dokončením je rezervačný systém
na objednávanie dovoleniek v zariadeniach
družstva, v karavánoch či obytných prívesoch,
resp, v prenajatých apartmánoch v Chorvátsku. Už čoskoro si budete môcť zakúpiť cez
TD-pay aj finančné produkty, sprostredkujeme Vám úver, hypotéku, poistíme dom, auto
alebo aj Vás či Vašich rodinných príslušníkov. Za Vašu lojalitu Vás samozrejme odmeníme. Všetky tieto produkty Vám prinesú nie
len okamžitý úžitok, ale hlavne podporia náš
projekt refundácia a stanú sa pre mnohých
z Vás “otváračom dverí” pre nových záujemcov
o členstvo v družstve. Zanedlho sa bude konať

Keď sa nás leto opýta,
čo sme robili na jar…
Milí členovia, rok 2021 bude pre nás
v znamení nových dovolenkových
destinácií. Ani sa nenazdáme a leto
tu bude čo nevidieť. Je viac než isté,
že ak chceme byť vo svojej práci produktívni, musíme myslieť aj na oddych a relax. Ak už máme ísť niekde
na dovolenku, tak nech je to do destinácií, ktoré ponúka naše družstvo.
Viac na strane 4
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členská schôdza, kde taktiež máme pre Vás
pripravené informácie z prvého roku existencie TD. Otvárame sa aj možnostiam investovať
malú časť členských vkladov na finančné trhy,
aby sme zrýchlili rast refundácie a naakumulovali nový kapitál.
Veľké poďakovanie za naše úspechy počas
prvého roku existencie družstva patrí naším
členom predstavenstva, osobitne jeho predsedovi, členom kontrolnej komisie, všetkým
zamestnancom, konzultantom a tiež aj obchodným partnerom, ktorí sa subdodávateľsky
podieľajú na rozvoji nášho družstva. Bez Vás
členov by však nebolo žiadne družstvo, preto
srdečné poďakovanie za lojalitu patrí všetkým
členom družstva, ktorí naďalej používate produkty družstva a veríte v myšlienku refundácie.
Zuzana Lukáčová,
podpredsedníčka družstva

Vytvárajte hodnoty
s družstvom.
Spúšťame projekt
nabíjacích staníc
Tradičné družstvo začiatkom februára
spustilo projekt Zelených energií, ktorý prinesie jeho členom nové príjmy
do refundácie. Ide o projekt nabíjacích
staníc pre elektromobily, ktorý sa bude
realizovať cez firmu Create Value s.r.o..
Viac na strane 3
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Fosílne palivá na ústupe.
V Škandinávii je uhlíková energetika minulosťou

Spoločnosť SEB Investment Management,
jedna z najväčších investičných spoločností
v Škandinávii, končí s investíciami do fosílnych palív. Zároveň dodala, že do 20 rokov
chce mať svoje portfólio uhlíkovo neutrálne. Rozhodnutie veľkého koncernu ukazuje
na fakt, že uhlíková energetika v Európskej
únii definitívne zanikne už o niekoľko rokov.
A investičným plánom Tradičného družstva
to hrá do kariet.
Škandinávski investori postupne ustupujú od investícií, ktoré sú považované za
neekologické. V posledných rokoch sa preto
stiahli z viacerých veľkých podnikov v rôz-

Citát

nych sektoroch hospodárstva.
„Chceme investovať do firiem s dlhodobo
udržateľným biznis modelom, pričom žiadne
investície nebudú smerovať do fosílnych palív,“ povedala šéfka SEB Investment Management Javiera Ragnartzová. Mimo investícií
spoločnosti sa tak ocitnú firmy, ktoré pôsobia
v oblasti produkcie a distribúcie fosílnych palív. Spoločnosť zároveň uviedla, že jej cieľom
je mať celé portfólio do roku 2040 uhlíkovo
neutrálne.
Podobným smerom sa uberá aj konkurenčná spoločnosť Swedbank Robur. V januári informovala, že síce bude investovať do rop-

ných a plynárenských spoločností, avšak iba
takých, ktoré smerujú k uhlíkovej neutralite
do roku 2050. Banka Swedbank zasa uviedla,
že nebude poskytovať úvery na projekty, ktoré
sú spojené s prieskumom a otváraním nových
ložísk ropy a plynu.
Rozhodnutia veľkých hráčov s veľkým
portfóliom investícií odkázaným na uhlíkové
palivá nasvedčuje, že už nemožno zastierať
ani odďaľovať definitívnu energetickú transformáciu v Európskej únii. Fosílne palivá
v energetike, priemysle, či doprave nahradia
zelené energie.
Redakcia DN

„Tímová práca je schopnosť spolupracovať
na dosiahnutí spoločnej vízie. Schopnosť
smerovať individuálne úspechy k organizačným
cieľom. Je to palivo, ktoré umožňuje obyčajným
ľuďom dosiahnuť neobvyklé výsledky.“
Andrew Carnegie.
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Nové príjmy do refundácie…

Tradičné družstvo začiatkom februára
spustilo projekt Zelených energií, ktorý
prinesie jeho členom nové príjmy do refundácie. Ide o projekt nabíjacích staníc
pre elektromobily, ktorý sa bude realizovať cez firmu Create Value s.r.o. Tradičné družstvo bude mať príjem z každej
kilowatthodiny (kW) spotrebovanej pri
nabíjaní elektromobilu.

Spoločnosť Create Value a.r.o. sa zaoberá predovšetkým podporou rozvoja
elektromobility medzi obyvateľmi sídlisk
resp. parkovísk v obytných zónach. Výhodná cena, pomoc pri inštalácii, vybavovaní povolení či komfortné ovládanie
nabíjania, to sú hlavné benefity pre budúcich majiteľov elektromobilov, žijúcich
na sídliskách. Základné informácie o spo-

ločnosti si môžete pozrieť na www.createvalue.sk Viac informácií o obchodnom
modely, ktorý členom Tradičného družstva prinesie pasívne príjmy, sme Vám
priniesli v 85.vydaní DN.
Zuzana Lukáčová,
podpredsedníčka družstva

Elektronická členská schôdza už v marci
Už koncom marca sa bude konať Výročná členská schôdza Tradičného družstva.
O jej presnom dátume budeme členov
v predstihu informovať v newslettroch.
Uprednostňovanie bezpečnosti a ochrany zdravia je pre nás mimoriadne dôležité, preto bude schôdza elektronická.
Tento spôsob zúčastnenia sa na čs

Pozor súťaž!

a hlasovania na nej máme zakotvené aj
v našich stanovách. Členovia tak z pohodlia svojho domova môžu hlasovať
a podieľať sa tak na demokratickom riadení družstva. Pred samotnou členskou
schôdzou predstavenstvo TD plánuje
diskusiu s členmi k jednotlivým bodom
programu cez webináre. Okrem štandard-

Pri príležitosti prvého výročia od vzniku
Tradičného družstva pripravili naši poľskí kolegovia súťaž pre všetkých členov
družstva. Nahrajte ešte dnes približne
10 sekundové video na svoj mobil s Vašim blahoželaním pre Tradičné družstvo a zašlite na kontakt@tradycyjna.eu
Najoriginálnejšie video bude odmenené
a uverejnené v najbližšom vydaní TeDe
expressu.

ných bodov programu bude predmetom
čs aj voľba nových náhradníkov do predstavenstva a kontrolnej komisie. Záujemcovia, ktorí majú ambíciu stať sa členom
predstavenstva alebo KK sa môžu hlásiť
na info@td-coop.eu.
Zuzana Lukáčová,
podpredsedníčka družstva
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Keď sa nás leto opýta, čo sme robili na jar…

Milí členovia, rok 2021 bude pre nás v znamení nových dovolenkových destinácií. Ani
sa nenazdáme a leto tu bude čo nevidieť. Je
viac než isté, že ak chceme byť vo svojej
práci produktívni, musíme myslieť aj na oddych a relax. Ak už máme ísť niekde na dovolenku, tak nech je to do destinácií, ktoré
ponúka naše družstvo. Aj o tom je lojalita,
spolupratričnosť a vzájomná spolupráca.
Pre našich členov tento rok pripravujeme
nové možnosti, ako si v lete oddýchnuť.
Jednou z možností je stráviť dovolenku v družstevných nehnuteľnostiach ku
ktorým patrí už aj Hotel Raj, v ktorom TD
získalo majetkový podiel. Hotel Raj sa nachádza v nádhernom prostredí národného
parku Slovenský raj. Pobyty tu budú môcť
tráviť členovia družstva celoročne. V širokom okolí je množstvo krásnych miest,
ktoré sa oplatí navštíviť počas celého roku,
takže o tipy na túry nebude núdza. Hotel
Raj je členom k dispozícii už teraz, avšak
v najbližších rokoch plánujeme investície
do rekonštrukcie, aby pobyt v tejto dovo-

lenkovej destinácii spĺňal kritéria na hotel
so štyrmi hviezdičkami.
Ďalšia z možností, pre dobrodružnejšie typy, bude stráviť pobyt “na kolesách”.
Konkrétna destinácia bude závisieť už od
fantázie cestujúcich, alebo od ich šoférskych schopností. Ak máte svoju vysnívanú destináciu a Vaša rodina je naklonená
na tento tip dovolenkovania, neváhajte
nám to oznámiť už v marci. Pre tieto účely
plánujeme tento rok zakúpiť obytný príves, alebo karaván, ich počet bude závisieť
od záujmu členov.
Členovia družstva, ktorí majú svoj dovolenkový program už celý splatený, sa budú
môcť rozhodnúť, či chcú stráviť toto leto
pobyt pri mori v Chorvátsku. Apartmány
ktoré budú mať členovia k dispozícii sú situované len pár metrov od mora a nachádzajú sa 1 km od centra dedinky Povljana
na ostrove Pag. V ich blízkosti sa nachádzajú obchody, tenisové kurty a ďalšie pieskové pláže. Apartmány s výhľadom na more
majú vlastný kuchynský kút s potrebným

vybavením, k dispozícii je TV, satelit, wifi.
Na ostrove je k dispozícii 12 reštaurácií
a veľa bufetov pri pláži.
Už o pár dní, v marci, si teda budú môcť
vlastníci dovolenkového programu PV vybrať, kde by radi využili svoj týždeň PV za
rok 2021. Podľa záujmu členov zabezpečíme nevyhnutný počet apartmánov alebo
zakúpime nevyhnutný počet obytných prívesov. Nerozhodnutým členom umožníme
presunúť si svoj týždeň PV na budúci rok.
Dovolenkový program PV predstavuje
pre nás členov družstva investičný kapitál
na podporu rozvoja Zelených energií a platobných služieb. Tieto dva kľúčové projekty
sú zdrojom stabilného príjmu pre všetkých
členov. Poďme preto milí členovia využiť
náš dovolenkový program tak, aby sme šírili jeho výhody pre členov, ktorí ho ešte
nemajú a tiež pre nových záujemcov o členstvo v družstve.
Zuzana Lukáčová,
podpredsedníčka družstva
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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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UNCTAD:
Globálny obchod
v roku 2020
klesol o 9 %
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Globálny obchod minulý rok klesol aj
napriek zotaveniu v poslednom kvartáli. Oživenie na konci vlaňajška však bolo
nerovnomerné, pričom jeho hlavným
motorom boli východoázijské ekonomiky, uviedla Konferencia OSN pre obchod
a rozvoj (UNCTAD).
Svetový obchod v roku 2020 celkovo padol o 9 %, uviedla UNCTAD, pričom
obchod s tovarmi sa znížil o 6 % a so služ-

bami až o 16,5 %. V poslednom štvrťroku
prišlo k nerovnomernému oživeniu, keď
sa obchod s tovarmi zvýšil o 8 %, ale
obchod so službami stagnoval.
Medzinárodný obchod výrazne zasiahli
následky pandémie nového koronavírusu
a protiepidemických opatrení.
Východná Ázia lepšie zvládla pandémiu,
vďaka čomu dokázala zvýšiť svoj podiel na
svetovom trhu.

obchodovanie s akciami švajčiarskych
firiem. Zatiaľ sa denne zobchodovávajú
v hodnote zhruba 250 miliónov eur, postupne by sa však obchody mali zvyšovať až nad 1 miliardu eur denne. V tejto

hodnote sa akcie švajčiarskych firiem
zobchodovávali denne, predtým, než sa
v júni 2019 obchodovanie so švajčiarskymi akciami v Londýne zastavilo.

Najväčším akciovým
trhom v Európe sa stal
Amsterdam
Amsterdam vytlačil na začiatku tohto roka
Londýn z pozície najväčšieho akciového
trhu v Európe. Holandské hlavné mesto
tak ťaží z odchodu Británie z jednotného
trhu Európskej únie, keďže investori v EÚ
boli donútení začať využívať platformy
v rámci bloku.
Podľa údajov spoločnosti Cboe Europe
sa v Amsterdame zobchodovali v januári denne akcie v hodnote 9,2 miliardy eur.
V prípade Londýna hodnota zobchodovaných akcií dosiahla denne 8,2 miliardy eur.
Na porovnanie, v minulom roku sa
v Londýne denne zobchodovali akcie
v priemere za 17,5 miliardy eur. Na druhom mieste bol vlani Frankfurt nad Mohanom a Amsterdam sa umiestnil až na
šiestom mieste. Vo Frankfurte sa vlani
zobchodovali denne akcie v priemere za
5,9 miliardy eur a v Amsterdame za 2,6
miliardy eur, dodala Cboe Europe.
Na druhej strane, ako uviedla agentúra Reuters, Londýn obnovil tento mesiac
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Francúzsko udelilo
Google pokutu 1,1 mld €.
Dôvodom bolo
hodnotenie hotelov
Spoločnosti Google Ireland a Google France súhlasili so zaplatením pokuty vo výške
1,1 milióna eur, ktorú im udelili francúzske úrady za praktiky pri hodnotení hotelov.
Uviedli to v pondelok francúzske ministerstvo
financií a regulačný úrad pre kontrolu podvodov.
Podľa výsledkov ich vyšetrovanie rebríček
hotelov, ktorý zostavovala spoločnosti Google,
by mohol byť pre spotrebiteľov zavádzajúci.
Ministerstvo a regulačný úrad vo svojom
vyhlásení poznamenali tiež, že spoločnosť
Google od septembra 2019 upravila svoje postupy pri hodnotení hotelov.

Vyhliadky na cestovné
obmedzenia
priniesli rezervácie
domácich pobytov
Až do konca januára evidoval Terry O’Toole len
malý záujem írskych dovolenkárov o letné pobyty v prázdninových chatkách, ktoré spravuje,
v malebnom regióne Connemara na západnom
pobreží Írska.
Ale keď jeden z ministrov povedal v rozhlase, že je veľmi nepravdepodobné, že by Íri mohli
toto leto ísť na zahraničné dovolenky, zaplavil
ho priam "príval“ otázok.
Od chatiek v Connemara po berlínske hausbóty, cez švédsku prírodu až po britské pobrežie, záujem o domáce dovolenkové pobyty stúpa. Opatrní domáci turisti pre obavy zo zákazu
cestovania do zahraničia a z karantén rezignovali na ďalšie leto v cudzine.
Dostupnosť je však veľmi obmedzená, upozornil O’Toole, šéf rezortu Love Connemara
Cottages.
Ľudia majú stále záujem o dovolenky napriek pandémii nového koronavírusu, pre ktorú však budú musieť uprednostniť domáce rezorty pred pobytmi na slnečnom juhu.
O’Toole očakáva, že 80 % až 90 % z chatiek v rezorte Love Connemara’s bude zarezervovaných na júl a august už v priebehu
tohto mesiaca.
Aj ďalší majitelia rekreačných zariadení
v Írsku hlásia podobne veľký dopyt. Ľuďom sa
totiž žiada aspoň zmena "scenérie" po mesiacoch obmedzeného pohybu.
Podobne sa vyvíja situácia aj v Británii,
kde rýchlejšie očkovanie proti ochoreniu CO-

VID-19 zrejme prinesie operátorom dlhšiu sezónu. Už teraz vyzerajú rezervácie veľmi dobre,
najmä na obdobie po máji, poznamenal Martin
Sach, šéf asociácie Holiday Home.
Prevádzkovateľ rekreačného parku
Center Parcs, ktorý ponúka širokú škálu
aktivít od jazdy na koni až po maľovanie,
uviedol, že rezervácie na máj sú veľmi silné
a záujem stále stúpa.
Keďže niektorí ľudia vnímajú ubytovanie s vlastným stravovaním ako bezpečnejší spôsob dovolenky, spoločnosť
Airbnb zaznamenala v Británii v posledný januárový týždeň nárast počtu
vyhľadávaní letných pobytov na jej
webových stránkach na viac ako dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka.
A v Írsku minulý týždeň vyhľadávania
vzrástli až štvornásobne oproti prvým januárovým týždňom, uviedla Airbnb.
Keďže letoviská v Španielsku a Grécku
môžu byť pre niektorých zahraničných turistov uzavreté, zvlášť pre turistov mimo
tzv. schengenskej zóny, očakáva odľahlý polostrov Cornwall v juhozápadnom cípe Anglicka v roku 2021 obrovský dopyt.
Malcolm Bell, riaditeľ turistického
združenia Visit Cornwall, regiónu, ktorý je
známy vďaka svojim piesočnatým plážam
a malebným rybárskym dedinám, eviduje
o 50 % až 100 % viac rezervácií ako za "normálnych" okolností v tomto období roka.
Vyhliadky na cestovné obmedzenia
a blokády však predstavujú druhé stratené
leto pre ťažko postihnuté európske letecké
spoločnosti. Vzhľadom na to, že nie je možné predpovedať, čo nastane, je plánovanie
hlavnej sezóny pre leteckých dopravcov
tipovacou hrou.
Niektoré spoločnosti však profitujú zo

zmien dovolenkových plánov. Firme XXL,
ktorá je najväčším maloobchodným predajcom športových potrieb v severských regiónoch, priniesol rozmach výletov na vidiek
rýchle zotavenie sa potom, čo ju mierna
zima v roku 2019 prinútila k výpredaju zásob pod cenu.
Švédi sa vrhli tiež na nákup letných domov v očakávaní cestovných obmedzení.
Ceny „Sommerstugor“ sa tak v období november-január zvýšili o 12 % v porovnaní
s predchádzajúcim rokom, čím prekonali
7-% rast cien bytov, podľa údajov združenia
realitných kancelárií Maklarstatistik.
V Nemecku zase nepredvídateľnosť pandémie vyvolala veľký záujem o "atraktívnu
dovolenku na člne". Výsledkom je, že najväčšia európska požičovňa lodí Le Boat rýchlo
buduje ďalšie, aby uspokojila dopyt.
S rezerváciami, ktoré sa minulý mesiac
zvýšili o 60 %, Le Boat rozširuje svoju nemeckú flotilu o takmer 20 %, čiastočne presunom
lodí z Francúzska do Nemecka.
Zdá sa teda, že aj keď rok 2021 „bude stále
rokom krízy“, dovolenkové spoločnosti budú
schopné aspoň vyrovnať niektoré zo svojich
zimných a jarných strát, pričom štátna pomoc
pomôže zabrániť vlne platobnej neschopnosti
v tomto sektore.
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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.

február 2021

Družstevné noviny

9

VÝ

PR

AM TRADI
OGR
ČN

ÉH
O

L

SO

PL

BO

ÁN

NE

E

STVA

DOVO

LEN

UŽ
DR

KO

október 2019

M

VŠ

ADE ALE

MÁM

TO

V

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

