Československé vydanie
november 2020

Editorial

Milí členovia,
Mark Twain raz napísal: “Drž sa ďaleko od
ľudí, ktorí znižujú tvoje ambície. Malí ľudia
sa o to vždy budú usilovať, ale veľkí ľudia
ťa budú povzbudzovať a ukážu ti, že i ty sa
môžeš stať veľkým.”
Práve v dnešnej dobe, ktorá je presýte-

ná množstvom informácií, je veľmi dôležité
koho počúvame. Je pritom úplne jedno z
akej oblasti. Či sa jedná o podnikanie, politiku alebo vlastnú rodinu.
Som veľmi rada milí družstevníci, že
spoločne budujeme naše družstvo a že stále
máme pred sebou víziu Refundácie. Vždy
som hovorila, že refundácia nie je ako vyhrať, či nevyhrať v lotérii. Je to proces krokov, ktoré keď vykonáme, výhra sa dostaví.

Zelené podiely
Automobiloví
giganti rozvíjajú divízie elektromobility
Elektromobily sú pre budúcnosť
dopravy jasnou voľbou. Potvrdzujú to aj giganti, ktorí z divízií
súvisiacich s elektromobilitou
investujú prioritne. Aj to potvrdzuje správnosť stratégie, ktorú
volí naše družstvo. Investície do
zelenej dopravy čoskoro prinesú
úžitok aj v Strednej Európe.
Viac na strane 2

Osemdesiate tretie
vydanie

| 83

Nesmie sa ale nič vynechať, ani nahradiť. Aj
palacinky budú chutiť inak, keď do nich nedáme dostatok múky, alebo ich na panvici
opečieme prikrátko. Ale ak máme dobrý recept a dodržíme postup, výsledok je zrejmý.
V Tradičnom družstve už všetci poznáme, akú máme stratégiu na vybudovanie
našich pasívnych príjmov. Jej súčasťou je
dovolenkový program PV, a preto sa aj my
členovia rozhodneme, kde si ešte kúpime
vlastné apartmány. Aj Vy už dnes môžete
dávať svoje návrhy, aby bol výber čo najširší.
Z ankety už poznáme Vaše priority pri dovolenkovaní, a preto verím, že vyberieme
tie najvhodnejšie destinácie. Taktiež naše
aktivity na poli platobných služieb sú v plnom prúde a za oponou sa toho deje veľmi
veľa. V čom môžeme teraz my ako členovia pomôcť? Základom je pravidelné používanie našich družstevných produktov.
Veď napokon, čo by to bolo za člena mliekarenského družstva, keby nekupoval mlieko
vo svojom vlastnom družstve? Môžeme pomáhať šíriť naše dobré meno aj cez sociálne
médiá, veď nič nie je viac, ako dobrá referencia. Pozrite si, kde všade viete pomôcť
šíriť dobré meno. Ja viem, že spoločnými
silami to zvládneme, pretože náš projekt
Refundácia je spoločensky veľmi hodnotný
a vzájomnou spoluprácou sa dokážu vždy
udiať veľké veci…
Zuzana Lukáčová,
podpredsedníčka Tradičného družstva

Čo uprednostňujú
naši členovia pri
rozhodovaní, kde
strávia svoju
dovolenku cez PV…

Tradične družstvo plánuje nákupy nových apartmánov a zaujímalo nás, čo naši členovia
uprednostňujú pri pobytoch
na dovolenke.
Viac na strane 3
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Zelené podiely Automobiloví giganti
rozvíjajú divízie elektromobility

Elektromobily sú pre budúcnosť dopravy
jasnou voľbou. Potvrdzujú to aj giganti, ktorí
z divízií súvisiacich s elektromobilitou investujú prioritne. Aj to potvrdzuje správnosť
stratégie, ktorú volí naše družstvo. Investície
do zelenej dopravy čoskoro prinesú úžitok aj
v Strednej Európe.
Ford plánuje investovať 150 miliónov
amerických dolárov do navýšenia výroby motorov a prevodoviek pre elektrické vozidlá
v továrni na prevodovky na predmestí Detroitu, kde silno trpeli prepadmi predaja automobilov so spaľovacím motorom.

Citát

Americká automobilka zároveň oznámila,
že plánuje prijať ďalších 350 zamestnancov
na rozšírenie výrobnej kapacity svojho elektrického pick-upu F-150 v Michigane a elektrických dodávok v Missouri.
V mexickej továrni, kde vyrába elektrické
športové úžitkové vozidlo Mustang Mach-E,
pridá ďalší model.
Najnovšie investície do elektrického vozidla sú súčasťou plánu investícií do roku 2022
v celkovej výške 11,5 miliardy dolárov. Ford
sa zaviazal, že investuje 6 miliárd dolárov do
amerických tovární na výrobu elektromobilov.

Nový elektromobilový model predstavil
takisto koncern BMW. Elektrické športovo-úžitkové vozidlo BMW iX by malo podľa
spoločnosti konkurovať americkému výrobcovi elektrických vozidiel Tesla. Podľa
BMW by iX malo mať dojazd 480 kilometrov
na jedno nabitie.
Už skôr elektrické SUV predstavil čínsky
startup Nio a nedávno prišla s elektrickým
SUV Lyriq značka Cadillac patriaca pod americký General Motors.

„Ak som videl ďalej,
bolo to preto, že som stál
na pleciach obrov“
Isaac Newton

Redakcia DN
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Čo uprednostňujú naši členovia pri rozhodovaní,
kde strávia svoju dovolenku cez PV…
kupy nových apartmánov a zaujímalo nás, čo
naši členovia uprednostňujú pri pobytoch na
dovolenke. Preto sme sa ich v ankete opýtali,
čo by pre nich na dovolenke bolo najdôležitejšie, keby všetky apartmány na svete boli
rovnaké.
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Možnosť sa kúpať
v mori, ležať na pláži.

Ubytovanie
aj pre domáceho
miláčika.
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Možnosť počas pobytu ísť
niekam do prírody na
prechádzku, turistiku.

EŽ I T E

Prinášame Vám rebríček TOP tých najdôležitejších požiadaviek. Teší nás, že plánovaný nákup apartmánov v Slovenskom raji
zohľadňuje požiadavku, ktorá sa umiestnila v
ankete na prvom mieste.
Redakcia DN
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Naši členovia družstva využívajú dovolenkový program Program Vacation (PV) už
takmer 8 rokov. Za ten čas mali veľa príležitostí precestovať celý svet a spoznať výhody
tohto typu dovolenkovania bez nákladu na
ubytovanie. Tradične družstvo plánuje ná-
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Možnosť sa
kúpať v bazéne.
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Služby v objekte
na relax, ako napr.
masáž, vírivka, sauna.

Turistické atrakcie,
cykloturistika, hrady,
jaskyne, lyžiarske vleky.

Vlastná
kuchynská
linka.

Vlastná polpenzia,
alebo plná penzia.

Diskotéky
a rušný život v okolí.

Priatelia
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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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Čo je nové v Tradičnom družstve

Nová adresa prevádzkarne
Milí členovia, Tradičné družstvo
má novú adresu prevádzkarne.
Svoju korešpondenciu a dokumenty odteraz
môžete zasielať na novú adresu:
Tradičné družstvo, Levočská 1675/3A,
064 01 Stará Ľubovňa.
Sídlo TD zostáva nezmenené,
J. Kráľa 21, 960 01 Zvolen.

EÚ má nový program
na posilnenie postavenia spotrebiteľov
v budúcnosti
Európska komisia (EK) spustila nový program
pre spotrebiteľov s cieľom posilniť postavenie
európskych spotrebiteľov, aby mohli zohrávať
aktívnu úlohu pri zelenej a digitálnej transformácii.
Komisia v správe pre médiá spresnila, že
program sa zaoberá aj tým, ako zvýšiť ochranu
a odolnosť spotrebiteľov počas a po pandémii
ochorenia COVID-19, ktorá so sebou priniesla nové výzvy ovplyvňujúce každodenný život
spotrebiteľov.
V novom programe pre spotrebiteľov sa predkladajú priority a hlavné opatrenia, ktoré sa
majú prijať v nasledujúcich piatich rokoch
spolu s členskými štátmi EÚ na európskej a
vnútroštátnej úrovni. Pôjde napríklad o nový
právny návrh zameraný na poskytovanie lepších informácií spotrebiteľom o udržateľnosti,
prispôsobenie existujúcich právnych predpisov
digitálnej transformácii, ako aj o akčný plán pre
spoluprácu s Čínou na zvýšenie bezpečnosti výrobkov predávaných online.
Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla,
že Únia chce posilniť postavenie spotrebiteľov,
aby mohli zohrávať svoju úlohu pri zelenej a

digitálnej transformácii. „Musíme zabezpečiť,
aby naše pravidlá na ochranu práv spotrebiteľov
zostali v súlade s dnešnou rýchle sa vyvíjajúcou
digitálnou realitou – najmä prostredníctvom
dôrazného presadzovania a väčšej zodpovednosti online platforiem,“ uviedla.
Komisia týmto upozorňuje spotrebiteľov, že
musia mať možnosť prijímať udržateľné rozhodnutia a že ich práva sú chránené za každých
okolností. Nový program podporuje spravodlivú digitálnu a ekologickú spoločnosť, pričom
zohľadňuje fakt, že správanie spotrebiteľov prekračuje hranice jednotlivých členských štátov.
Koronakríza priniesla so sebou aj sériu podvodov na spotrebiteľoch a rušenie cestovných
služieb, aj preto sa eurokomisia bude zaoberať
aj podvodmi v tejto oblasti a aj naďalej zabezpečovať ochranu cestujúcich a práv cestujúcich v
EÚ v prípade ich zrušenej cesty. Zároveň chce

EK analyzovať dlhodobý vplyv ochorenia COVID-19 na spotrebiteľské návyky Európanov,
pričom táto analýza poslúži ako základ pre budúce politické iniciatívy.
Nový program pre spotrebiteľov predstavuje víziu spotrebiteľskej politiky EÚ od roku 2020 do
roku 2025 zameranej na päť kľúčových oblastí
- zelená transformácia; digitálna transformácia; účinné presadzovanie práv spotrebiteľov;
osobitné potreby určitých skupín spotrebiteľov a medzinárodná spolupráca, lebo v globalizovanom svete sa online nákupy uskutočňujú
cezhranične, preto sa spolupráca s medzinárodnými partnermi stáva kľúčovým faktorom.
Komisia v roku 2021 vypracuje akčný plán spolu s Čínou na zvýšenie bezpečnosti výrobkov
predávaných online a bude rozvíjať aj regulačnú
podporu, technickú pomoc a budovanie kapacít
pre partnerské regióny EÚ vrátane Afriky.
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EÚ vyšetruje Amazon
pre porušenie
protimonopolných
pravidiel
Európska komisia (EK) v stredu informovala spoločnosť Amazon o svojich predbežných zisteniach, že spoločnosť svojim konaním porušila protimonopolné pravidlá EÚ.
K narušeniu pravidiel hospodárskej súťaže
došlo v oblasti maloobchodu cez internet.
Komisia vo svojom stanovisku upozornila, že spoločnosť Amazon sa systematicky spolieha na neverejné obchodné údaje
nezávislých predajcov, ktoré využíva v prospech vlastnej maloobchodnej činnosti, čím
priamo konkuruje tretím stranám.
Exekutíva EÚ začala tiež druhé protimonopolné vyšetrovanie týkajúce sa možného preferenčného zaobchádzania s vlastnými maloobchodnými ponukami Amazonu
a s predajcami na trhu, ktorí využívajú logistické a doručovacie služby spoločnosti Amazon.
Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže
Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti
uviedla, že EÚ musí zabezpečiť, aby dvojúrovňové platformy s trhovou silou, akou je aj
Amazon, nenarúšali hospodársku súťaž.
„Údaje o činnosti predajcov tretích
strán by sa nemali využívať v prospech

spoločnosti Amazon, ak vystupuje ako konkurent voči týmto predajcom. Podmienky
hospodárskej súťaže na platforme Amazon
musia byť takisto spravodlivé. Jej pravidlá
by nemali umelo zvýhodňovať vlastné maloobchodné ponuky ani zvýhodňovať ponuky
maloobchodníkov využívajúcich logistické
a doručovacie služby spoločnosti Amazon,“
opísala situáciu Vestagerová. Spresnila,
že s rozmachom elektronického obchodu
a s rastom významu spoločnosti Amazon,
ktorá je poprednou platformou elektronického obchodovania, je pre všetkých online
predajcov dôležitý spravodlivý a neskreslený prístup k spotrebiteľom.
Komisia pripomenula, že Amazon zohráva dvojitú úlohu ako platforma - pred-

stavuje priestor, na ktorom môžu nezávislí
predajcovia predávať svoje výrobky priamo
spotrebiteľom, ale zároveň predáva svoje
vlastné maloobchodné výrobky na rovnakom priestore, čím je v priamej konkurencii
s predajcami využívajúcimi túto platformu.
Ako poskytovateľ služieb na trhu má spoločnosť Amazon prístup k neverejným obchodným údajom predajcov tretích strán, ako je
počet objednaných a odoslaných jednotiek
výrobkov, výnosy predajcov na trhu, návštevnosť pri konkrétnych ponukách tretích
predajcov, údaje týkajúce sa prepravy, doterajšie obchodné výkony predajcov či ďalšie
nároky alebo sťažnosti spotrebiteľov na výrobky tretích strán vrátane záručných podmienok na tieto výrobky.

európskej regulácii. Do prieskumu NBS so 45
otázkami sa zapojilo 21 spoločností. Tie za
najväčšie prekážky na rozvoj podnikania v SR
považujú chýbajúcu právnu úpravu, problémy
s vedením bankového účtu v slovenských bankách a vysoké daňové zaťaženie.
Hoci má vyše 70 % respondentov prieskumu účet vedený v slovenskej banke alebo pobočke zahraničnej banky so sídlom v SR, len
menej ako tretina nemala žiadny problém s
bankovým účtom. Až dve tretiny respondentov
majú skúsenosť s tým, že im nebolo umožnené
otvoriť si účet alebo že im účet slovenské banky
zatvorili. Banky spravidla takéto rozhodnutia
nijako neodôvodňujú. „Negatívny prístup slo-

venských bánk ku kryptospoločnostiam výrazne ohrozuje ich podnikanie a núti respondentov
využívať služby zahraničných bánk,“ uviedla
NBS v komentári k prieskumu.
Veľká časť respondentov je presvedčená,
že jedným z dôvodov zatvárania účtov je chýbajúca právna úprava kryptoaktív v SR. Z tohto
dôvodu si viac než 80 % respondentov myslí, že
je potrebná regulácia tejto oblasti. Mierna väčšina z týchto subjektov podporuje maximálnu
harmonizáciu regulácie kryptoaktív na úrovni
Európskej únie. Inšpiráciou na budúcu reguláciu by podľa respondentov mali byť krajiny, ako
Litva, Estónsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko,
Nemecko či Francúzsko.

NBS: Problémom
v podnikaní s kryptomenami je chýbajúca
legislatíva
Firmy podnikajúce s kryptomenami považujú
za najväčšie prekážky na rozvoj podnikania na
Slovensku chýbajúcu právnu úpravu, problémy
s vedením bankového účtu v slovenských bankách a vysoké daňové zaťaženie. Vyplýva to z
výsledkov prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS). Tá nad firmami v tomto sektore zatiaľ nevykonáva dohľad, nie je však vylúčené, že
sa tento stav zmení, informovala NBS.
„Trh s kryptoaktívami sa v posledných rokoch výrazne rozvíja aj na Slovensku. S tým súvisí aj nárast počtu poskytovateľov kryptoaktív
a súvisiacich služieb. Nad nimi však Národná
banka Slovenska nevykonáva dohľad. Nedávno
zverejnený návrh európskej regulácie kryptoaktív však naznačuje, že podnikanie v oblasti
kryptoaktív sa čoskoro môže stať regulovanou a
dohliadanou činnosťou,“ uviedol hovorca NBS
Peter Majer.
NBS sa rozhodla zmapovať trh s kryptoaktívami pre lepšiu prípravu na diskusie o ich
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Hlavnú cenu Nadácie
Pontis Via Bona
Slovakia 2019 získal
ESET

Nadácia Pontis už po 20. raz ocenila firmy
z celého Slovenska za ich zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Okrem ocenenia
Via Bona Slovakia 2019 v šiestich hlavných kategóriách udelila aj tri špeciálne ceny. Víťazom
hlavnej kategórie zodpovedná veľká firma sa
stala spoločnosť Eset, ktorá získala ocenenie aj
v kategórii dobrý partner komunity. Ocenenie
v druhej hlavnej kategórii zodpovedná malá/
stredná firma získala spoločnosť Profesia.
V stredu o tom informovala PR manažérka nadácie Zuzana Schaleková.
Ocenenia Via Bona Slovakia 2019 mala Nadácia Pontis udeliť ešte v apríli. Pre pandémiu
galavečer presunula na november, ktorý však zasiahla druhá vlna pandémie nového koronavírusu. Ceny za zodpovedné podnikanie tak po prvý
raz v histórii udelila online. „Doba si žiada, aby
sme boli pripravení na zmeny. Sme radi, že sme
našli spôsob, ako úprimne poďakovať firmám,

Vyjednávači Európskeho
parlamentu a Rady
Európskej únie dospeli
ku kompromisu
o sedemročnom rozpočte
Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP)
a nemeckého predsedníctva v Rade EÚ v utorok dospeli ku kompromisu v oblasti politickej dohody o viacročnom finančnom rámci
EÚ na roky 2021 - 2027, ktorá predpokladá
aj zavedenie vlastných zdrojov pre spoločný
európsky rozpočet.
Europarlament v správe pre médiá upozornil, že sa jeho vyjednávačom podarilo presadiť navýšenie o 16 miliárd eur viac na niektoré kľúčové programy EÚ.
Obe inštitúcie dospeli k dohode po desiatich týždňoch intenzívnych rokovaní.
Kompromis, ku ktorému dospeli vyjednávači,
ešte musia potvrdiť poslanci na plenárnom
zasadnutí EP a ministri členských krajín na
niektorom zo zasadnutí Rady EÚ.
V rámci kompromisu EP presadil 16 miliárd eur navyše k sume, na ktorom sa počas
mimoriadneho júlového summitu EÚ dohodli šéfovia štátov a vlád. Z uvedenej dodatočnej
sumy 15 miliárd eur má posilniť programy zamerané na ochranu občanov pred pandémiou
ochorenia COVID-19, tvorbu nových príležitostí pre mladú generáciu a ochranu eu-

a najmä ľuďom, ktorí v nich pracujú, za to, že
pomáhajú, aby bolo Slovensko lepšou krajinou,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ
Nadácie Pontis.
Do jubilejného 20. ročníka Via Bona Slovakia sa prihlásilo 38 malých, stredných i veľkých
firiem s 52 príkladmi zodpovedného podnikania. Hodnotiace komisie, zložené z odborníkov
z firemného, neziskového i verejného sektora,
posunuli do finále 20 nominácií a v druhom
kole spomedzi nich vybrali víťazov.
Okrem šiestich hlavných kategórií udelila
Nadácia Pontis aj tri špeciálne ceny. Ocenenie
zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rov-

nosti a rovnosti príležitostí získali Slovenské
elektrárne, cenu dobre spravovaná firma si
odniesla ČSOB Banka a víťazstvo v čitateľskej
ankete o cenu verejnosti si pripísal nitriansky
výrobca čokolád, spoločnosť Lyra.
Víťazom v kategórii zelená firma, ktorá kladie
dôraz na obehovú ekonomiku, sa stala bratislavská
spoločnosť JRK Slovensko s projektom spravodlivej
evidencie odpadov Elwis. Ocenenie v kategórii sociálne inovácie získala spoločnosť Letmo SK z Banskej
Bystrice za aktívne rozvíjanie produktov a služieb
a budovanie komunity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. V kategórii skvelý zamestnávateľ sa stala
najúspešnejšou spoločnosť Whirlpool Slovakia.

rópskych hodnôt. Zvyšná miliarda eur zvýši
flexibilitu financovania pri riešení budúcich
výziev a kríz.
Hlavnou prioritou EP bolo zabezpečiť
navýšenie financií pre programy, u ktorých
hrozilo, že budú podfinancované, čím mohli
ohroziť záväzky a priority EÚ hlavne pri plnení cieľov Európskej zelenej dohody a digitálnej agendy. Podľa správy EP dosiahnutý
kompromis strojnásobí finančné krytie pre
program EU4Health, zabezpečí dostatočné
financovanie programu Erasmus+ a aj zvyšovanie zdrojov pre výskum.
Dodatočné prostriedky sa budú čerpať
hlavne zo súm pochádzajúcich z pokút za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže.
Vyjednávači oboch strán súhlasili so
zásadou, že strednodobé až dlhodobé náklady na splácanie dlhov z ozdravného fondu
v hodnote 750 miliárd eur by nemali ísť na
úkor dobre zavedených investičných rozpočtových programov a ani by nemali viesť
k oveľa vyšším príspevkom členských štátov
podľa výpočtov hrubého národného produktu (HNP). Zhodli sa preto, že počas nasledujúcich siedmich rokov budú zavedené nové
vlastné zdroje pre rozpočet EÚ.
Okrem príspevkov, ktoré vygenerujú
dane z plastového odpadu, od roku 2021,
„cestovná mapa“ pre vlastné rozpočtové
zdroje obsahuje aj príjmy založené na systém obchodovania s emisnými povoleniami
(ETS), k čomu by malo dôjsť od roku 2023,
čo môže byť spojené aj s mechanizmom kom-

penzácie uhlíka na hraniciach EÚ. Uvažuje sa tiež o digitálnej dani (od roku 2024) a
tvorbe vlastných zdrojov založených na dani
z finančných transakcií. V hre sú aj financie
získané cez podnikový sektor vytvorením
spoločného konsolidovaného základu dane z
príjmu právnických osôb (od roku 2026).
Kompromisná dohoda o dlhodobom rozpočte EÚ znamená, že sa budú implementovať vylepšené metodiky sledovania klimatických zmien a biodiverzity, aby sa zabezpečilo,
že najmenej 30 % z celkovej sumy sedemročného rozpočtu Únie a z výdavkov programu
EÚ budúcej generácie podporia stanovené
ciele v oblasti klímy, a aby od roku 2024 7,5 %
ročných výdavkov bolo vyčlenených na ciele
v prospech biodiverzity, čo sa od roku 2026
zvýši na 10 percent.
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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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„Tento svet je ako kniha
a tí čo necestujú, prečítali
len jednu stranu”
sv. Augustín

