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Leto plné prísľubov je za nami. Na dvere 
klopú príležitosti. 
 Dianie v našom družstve ako keby ko-
pírovalo to, čím žije celá spoločnosť.
 Po mesiacoch epidemických opatrení  
a mimoriadnom stave počas ktorého nepre-
žívalo šťastné obdobie ani družstvo, prišlo 
leto, ktoré nám prinavrátilo optimizmus  
a vyhliadky na úspešnú budúcnosť. 
 Aj toto leto mnoho členov Tradičné-

Editorial
ho družstva využilo Program Vacation. 
Aký je jeho potenciál, aké s ním máme 
plány a čo všetko obnáša nám prezradil 
ten najpovolanejší - Michal Lačný. 
 Okrem názorov tohto špecialistu  
prinášame aj fotospomienku na dovo-
lenku na Malte, ktorú v rámci dovolen-
kového programu družstva absolvovala  
Ľubica Mlynaričová. 
 Významnou súčasťou ďalšieho rozvoja  
Tradičného družstva bude aj naďalej in-
vestícia do zelených podielov – projektov 
ekologických foriem energetiky. V tom-

to smere nás teší prudký rozvoj zelenej 
energetiky v Európskej únii, kde naposle-
dy priniesli rekord čísla z Nemecka. 
 Leto končí, prichádza jeseň a my sme 
plní nádejí. Aj preto, lebo sa nám podarilo 
úspešne spustiť náš nový TD-PAY a mô-
žeme tak bezpečne pokračovať v tvorbe 
našej refundácie. Tešíme sa na spoluprá-
cu aj v ďalších mesiacoch. O jej formách 
sa dočítate viac v augustových Družstev-
ných novinách. 

Redakcia DN

Program Vacation 
investíciou  
do budúcnosti 
 
Milí členovia,
radi by sme Vám predsta-
vili nášho nového špecia-
listu pre náš dovolenkový 
Program Vacation pána 
Michala Lačného. Požiada-
li sme ho o krátky rozhovor.  

/ viac na strane 4

Zelená vlna. Záujem  
o nákup elektro-
mobilov v západnej 
Európe láme rekordy 
Elektromobilita potvrdzuje 
trend nového smeru, ktorým sa 
uberá automobilový priemysel. 
Dotácie na elektrické autá, či 
nabíjacie stanice láme v západ-
nej Európe rekordy. Naposledy 
sa tak stalo v  júli Nemecku,...

/ viac na strane 2
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Elektromobilita potvrdzuje trend nového 
smeru, ktorým sa uberá automobilový prie-
mysel. Dotácie na elektrické autá, či nabíja-
cie stanice láme v západnej Európe rekordy. 
Naposledy sa tak stalo v Nemecku, kde za 
jediný mesiac - júl - požiadalo o dotáciu na 
nákup elektromobilu 20 tisíc žiadateľov.  
 Podľa ministerstva hospodárstva bolo 
v júli zaregistrovaných 19993 žiadostí  
o inovačnú prémiu, ktorá sa vzťahuje na 
plne elektrické aj hybridné autá. To bolo 
najviac od zavedenia tohto príspevku  

Zelená vlna. Záujem o nákup elektromobilov  
v západnej Európe láme rekordy

v roku 2016.
 „Inovačná prémia nadobúda účinnosť  
a zvyšuje elektromobilitu v Nemecku,“ uvie-
dol minister hospodárstva Peter Altmaier.
 Od začiatku roka do konca júla bolo  
v Nemecku podaných 69606 žiadostí  
o dotáciu, čo predstavuje medziročný ná-
rast o 78,6 percenta.
 Nemecká vláda zvýšila dotáciu na kúpu 
týchto vozidiel v rámci svojho balíka opat-
rení na podporu ekonomiky počas pan-
démie nového koronavírusu. Predtým sa  

o náklady na dotáciu delila vláda v Berlíne 
napoly s vládami jednotlivých spojových 
krajín. Teraz centrálna vláda zdvojnásobila 
svoj podiel.
 Altmaier vyjadril spokojnosť so zvý-
šením dotácie do konca roku 2021, čo pod-
ľa neho poskytlo ekonomike v pravý čas  
podporu.
 Nemecko poskytuje dotáciu na kúpu 
plne elektrického autá až do výšky 9000 eur 
a na hybridy do výšky 6 750 eur.

Redakcia DN

„Silou tímu je každý  
jednotlivý člen. Silou  
každého člena je tím,“
Phil Jackson 

Citát 
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Pozdrav člena z dovolenky na Malte

Milí členovia, vlastníctvo dovolenkového programu PV 
umožňuje členom dovolenkovať nie len v apartmánoch 
vo vlastníctve družstva, ale vďaka spolupráci s DAE aj  
po svete. Tento mesiac sa o tom presvedčila členka 
družstva Ľubica Mlynaričová, ktorá zamenila svoj 
voľný týždeň v DAE. Z dovolenky nám poslala pozdrav, 
nechajte sa inšpirovať… 
 Redakcia DN

Malta,  
hotel db San António

MLT

pohľad zo strechy hotela (od bazéna na streche)

Pláže: Golden bay, le Crystal laguna,  Blue lagoon
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Milí členovia,
radi by sme Vám predstavili nášho nového 
špecialistu pre náš dovolenkový Program Va-
cation pána Michala Lačného. Požiadali sme 
ho o krátky rozhovor. 

Michal, povedzte nám odkedy ste druž-
stevníkom a čo Vás do družstva pritiahlo?
Družstevníkom som už takmer desať rokov 
(v auguste, pozn. red.) a o družstve som sa pô-
vodne dozvedel od mojich známych. Keďže ale 
nevedeli zodpovedať veľa mojich otázok, začal 
som hľadať odpovede sám a popritom som na-
šiel na FB družstevníka Daniela Hrudu, ktorý 
mi všetky nejasnosti vysvetlil a tak som aj do 
družstva vstúpil priamo do jeho skupiny. Do 
družstva ma pritiahla myšlienka pasívnych 
príjmov získaných spoločným úsilím. 

Za tých desať rokov ste asi toho v druž-
stve veľa zažili…
Áno, za tých desať rokov družstvo prechádza-
lo viacerými zmenami. Žil som väčšinu tohto 
času v zahraničí a mnohé zmeny mi dávali 
zmysel. Osobne si však myslím, že tie zme-

ny, ktoré prinášajú najväčšie výhody pre nás 
družstevníkov sa nestretli až s takým nadše-
ním u väčšiny členov. 

Máte tým na mysli niečo konkrétne?
Veľmi sa mi páčil nápad s tržnicou. Mať taký 
vlastný eBay alebo Amazon ak chcete. V tom-
to projekte som pri živote v Anglicku videl 
veľký potenciál, nakoľko tam si ľudia objed-
návali online úplne všetko. Možno v našom 
regióne na to ešte potrebujeme trochu viac 
času, ale verím, že tržnica si ešte svoje miesto 
v družstve nájde. 

Michal, stali ste sa novým špecialistom 
pre Program Vacation, vďaka ktorému 
môžu družstevníci spoznávať svet. Čo si 
myslíte o PV a aké sú Vaše cestovateľské 
skúsenosti?
Pre mňa bol PV, okamžite ako sa začal ponú-
kať v družstve za sedem tisíc EUR, jednoznač-
nou investíciou do budúcnosti, samozrejme, 
že mám dva. Páči sa mi na ňom tá páka, ktorú 
ako jednotliví členovia využívame napríklad 
v DAE. Ja ako člen mám možnosť si vybrať 
týždeň hocikde na svete, kde na druhej strane 
možno majiteľ apartmánu musel investovať 
200 000 EUR, aby sa mohol stať súčasťou 
výmenného programu DAE. Alebo pokiaľ vy-
mieňame týždne, ktoré ponúka time-share 
spoločnosť, títo ľudia museli zaplatiť ove-
ľa viac pri nákupe ich time-share progra-
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Program Vacation investíciou do budúcnosti

Pre mňa bol PV, okamžite ako sa začal 
ponúkať v družstve za sedem tisíc EUR, 
jednoznačnou investíciou do budúcnosti, 
samozrejme, že mám dva. 
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mu a ešte platia aj ročné poplatky za správu  
a údržbu apartmánu, ktoré v našom prípade 
znáša družstvo. Podľa mňa je PV bezkonku-
renčný. Rodiny s deťmi, ktoré cestujú a vedia, 
aké sú náklady na dovolenky na vlastnú päsť, 
so mnou určite budú súhlasiť. PV som využil 
ako v Maríne, tak aj v Kukučke a všetci spo-
lucestujúci boli s ubytovaním veľmi spokojní. 
 K druhej časti otázky asi najprv spome-
niem, že moje okolie ma volá “svetobežník” 
a aj keď som pracoval v Anglicku, kolegovia 
mi zvykli vyčítať, že som “vždy na dovolenke” 
pri mojich početných cestách. Napriek tomu 
mám za sebou len väčšinu Európy, vrátane 
ostrovov Cyprus, Malta, Tenerife. Z USA len 
Floridu a z exotiky Dubaj, SAE. Do budúc-
nosti ešte plánujem ďaleký východ ako Hong 
Kong, Nový Zéland a Tichomorské ostrovy. 
Uvidím ale, ako to dopadne aj kvôli súčasnej 
situácii. 

Keď už spomínate tú súčasnú situáciu, 
všetci vieme čím prechádza družstvo, 
chcete zo svojej novej pozície niečo spo-
menúť, čo družstevníkov opakovane za-
ujíma a možno by Vám takto aj odpadli 
opakujúce sa odpovede?
Všetci vieme, že družstvo je v stave, kedy sa tvorí 
nové družstvo pre polovicu družstevníkov, ktorí 
sú za zachovanie a nasledovanie pôvodných zá-
merov. Väčšina otázok je ohľadom využiteľnosti 
voľných týždňov a ich výberu. Vzhľadom k všet-
kým procesom, ktoré musia prebehnúť, aby sme 
mohli ísť ako predtým, je nutná dávka trpezli-
vosti, kým sa všetko obnoví. 
 Taktiež sa družstevníci zaujímajú o nové 
destinácie pre naše družstevné apartmány. 
Či už v komentároch na FB alebo v emailoch. 
Chodia aj otázky, ako to je teda s družstevný-
mi apartmánmi v Kukučke a Maríne, nakoľ-
ko sú tieto destinácie osvedčené a obľúbené  

Milí členovia Tradičného družstva, po-
zývame Vás na prezentačný workshop, 
ktorý sa bude konať 29 — 30. 8. 2020  
v Penzióne ESO, Bystrička  pri Martine  
www.penzioneso.sk so začiatkom o 11:00 hod. 
Workshop bude zameraný na spoluprácu  
v našom družstve a na nové príležitosti pri  
predaji našich produktov. Svoju účasť  
nahláste na info@td-coop.eu. 
Tešíme sa na Vás. 

a členovia sa tam radi vracajú. Chcú vedieť, 
či to tak aj ostane, no nakoľko sa v družstve 
najprv musíme dohodnúť na spolupráci, nie 
je ešte takto skoro možné povedať, čo príde.  
S určitosťou ale vieme, že ako Tradičné druž-
stvo si dokážeme zabezpečiť aj nové apartmány 
v týchto rezortoch a po vyriešení celého kon-
fliktu k nim môžeme pridať naše doterajšie. 

Je niečo, čo by ste chceli odkázať druž-
stevníkom z Vašej novej pozície?
Chcel by som len požiadať o strpenie pri na-
šom momentálnom chode. Za oponou sa 
toho ešte veľa odlaďuje, či už novou zmluvou  
s DAE alebo dohoda o ubytovaniach v Kukučke  
a všetky rokovania a zmluvy zaberajú čas,  
takže keď sa toto utrasie, budeme môcť  
plnohodnotne fungovať.

Redakcia DN

WORKSHOP

29. → 30. 8. 2020  
v Penzióne ESO 
Bystrička  pri Martine

TRADIČNÉHO DRUŽSTVA

http://www.penzioneso.sk
mailto:info%40td-coop.eu?subject=
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Bezpečné  
budovanie aktív

*Nová stránka  
  na prihlásenie

cp.td-coop.eu Nájdete ich v PRIJAŤ PENIAZE

Kliknite na „Zabudli ste heslo?“ Vytvoríte ju v Profil/Vlastné karty 

helpdesk@td-coop.eu

*Nové  
  zberné účty

Vytvorte si šablónu
„Vlastná karta“

Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk

Ako si vygenerovať
Heslo?

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

Obratmi  
na TDpay si 
tvoríte svoju  
refundáciu

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.

Evidencia a správa 
členských vkladov

http://cp.td-coop.eu
mailto:helpdesk%40td-coop.eu?subject=
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Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk

Práce na 103-kilometrovom slovenskom 
úseku prepojovacieho plynovodu Poľsko 
– Slovensko pokračujú a napriek krátko-
dobým komplikáciám spôsobeným pan-
démiou ochorenia COVID-19 je spustenie 
plynovodu do komerčnej prevádzky naďa-
lej naplánované na rok 2022. Pre TASR to  
v utorok uviedol hovorca spoločnos-
ti Eustream Pavol Kubík. Dve tretiny rúr 
plynovodu sú podľa hovorcu už zvarené  
a takmer polovica je uložená v ryhe.
 „Pandémia ochorenia COVID-19 spô-
sobila na jar krátkodobé komplikácie, keď 

Francúzsky nezávislý úrad pre dohľad nad 
ochranou osobných údajov v utorok oznámil, 
že po prijatí sťažnosti začal predbežné vyšet-
rovanie aplikácie TikTok na zdieľanie videa, 
ktorú vlastní čínska spoločnosť ByteDance. 
Potvrdil to hovorca CNIL, ktorý však odmie-
tol uviesť ďalšie podrobnosti.
 TikTok už preverujú aj príslušné úrady  
v USA, Európskej únii (EÚ) a Holandsku.
 Podľa amerických úradov predstavuje 

Dve tretiny rúr pre- 
pojovacieho plynovodu  
z Poľska sú zvarené

Nová adresa  
prevádzkarne

Francúzsky úrad pre 
dohľad CNIL začal 
predbežné vyšetrova-
nie TikToku

sa v dôsledku zavretých hraníc sťažilo ces-
tovanie pracovníkov. Túto situáciu sa po-
darilo relatívne rýchlo vyriešiť v spolupráci  
s Ministerstvom hospodárstva SR prostred-
níctvom výnimiek z opatrení Úradu verej-
ného zdravotníctva SR,“ uviedol Kubík. Prá-
ce pokračujú na všetkých úsekoch stavby.
 Na Slovensku sa stavba severojužnej 
vetvy plynovodu začína na kompresorovej 

TikTok riziko pre národnú bezpečnosť vzhľa-
dom na jeho prístup a zaobchádzanie s osob-
nými údajmi užívateľov.
 Prezident Donald Trump pohrozil záka-
zom TikToku a dal spoločnosti ByteDance 45 
dní na rokovania o predaji amerických ope-
rácií aplikácie TikTok firme v USA. O čínsku 
aplikáciu prejavil záujem Microsoft.
 Európsky výbor pre ochranu údajov 
(EDPB) v júni informoval, že na žiadosť po-
slanca Európskeho parlamentu, ktorého 
znepokojujú metódy zberu údajov a riziká, 
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany súkromia, 
vytvorí pracovnú skupinu, ktorá preskúma 
aktivity TikToku v celom bloku.
 Aj holandský úrad na ochranu súkromia 
už oznámil, že vyšetruje, ako TikTok spracúva 
údaje miliónov užívateľov.

stanici vo Veľkých Kapušanoch, končí sa v ka-
tastrálnom území obce Palota a ďalej pokra-
čuje v Poľskej republike v dĺžke 61 kilometrov. 
Hlavnou ideou prepojovacieho plynovodu 
Poľsko – Slovensko je dokončiť severojužné 
prepojenie vo východnej Európe, spojiť Balt-
ské more s Jadranským, respektíve Čiernym 
morom a umožniť diverzifikáciu zdrojov zem-
ného plynu do tejto časti Európy.

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. 

 Americký prezident Trump minulý štvr-
tok (6. 8.) nariadil rozsiahle reštrikcie proti 
pôsobeniu čínskych sociálnych médií v USA. 
Jeho administratíva tvrdí, že sú hrozbou pre 
„národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku 
a ekonomiku USA“, pretože zbierajú citlivé 
údaje o používateľoch a firmách.

Družstevné noviny 



Spoločnosť BlackRock, ktorá je najväčšou in-
vestičnou skupinou na svete, zvažuje miliar-
dovú investíciu do veternej farmy pri pobre-
ží Holandska. Uviedli to v utorok holandský 
denník Financieele Dagblad a spravodajský 
server DutchNews.nl.
 Spoločnosť BlackRock už investova-
la 6 miliárd dolárov do projektov v oblasti 
trvalo udržateľných zdrojov energie a teraz 
sa zameriava na novú investíciu pri ho-
landskom pobreží v hodnote viac ako jednej 
miliardy eur. Podľa Financieele Dagblad 
spoločnosť BlackRock zatiaľ neposkytla 
viac podrobností, podľa všetkého však ide 
o projekt plánovanej veternej farmy pri 
pobreží Zeelandu neďaleko mesta Borssele  
v estuári rieky Schelde.
 Spoločnosť BlackRock, ktorá spravu-
je viaceré holandské dôchodkové fondy, 
tvrdí, že farmy na veternú a solárnu ener-
giu čoraz viac získavajú na popularite ako 

Najväčší investor na 
svete investuje do 
holandskej veternej 
elektrárne

spoľahlivé alternatívne investície.
 Holandská vláda minulý mesiac ozná-
mila, že konzorcium Crosswind, ktoré je 
zložené zo spoločností Shell a Eneco, má  
v holandskej oblasti Severného mora postaviť  
a prevádzkovať tretiu veternú farmu, ktorá 
nebude viazaná na žiadne dotácie. Táto ve-
terná farma by mala mať kapacitu vyše 750 

MW, čo znamená, že veterná energia vyro-
bená na mori bude do roku 2023 poskytovať  
16 % holandskej spotreby elektrickej energie.
 Vláda už v roku 2016 udelila spoločnosti 
Blauwwind (rovnako zloženej zo spoločností 
Shell a Eneco) povolenie na výstavbu a pre-
vádzku dvoch lokalít s veternými turbínami  
v oblasti prímorskej lokality Borssele.

Prostredníctvom inovovaného informač-
ného systému vydá Slovenská inovačná  
a energetická agentúra (SIEA) vo štvrtok 
(13. 8.) 325 poukážok na slnečné kolektory 
a 210 poukážok na kotly na biomasu. Nové 
poukážky na tepelné čerpadlá z projektu 
Zelená domácnostiam II v celkovej hod-
note 1,08 milióna eur už zaslala SIEA 369  
domácnostiam. Informoval o tom v stre-
du vedúci oddelenia komunikácie SIEA  
Stanislav Jurikovič.
 „Systém sme nastavili flexibilne,  
k rýchlejšiemu využitiu európskej podpory 
môžu zásadne prispieť samotné domácnosti 
a zhotovitelia. Ak sú zariadenia k vydaným 
poukážkam nainštalované, pomôže, ak zho-
tovitelia žiadosti o preplatenie a dokumen-
táciu odovzdajú SIEA čím skôr. Čím viac vy-
daných poukážok bude skôr využitých, tým 
rýchlejšie uspokojíme všetkých záujemcov 
zaregistrovaných v zásobníkoch,“ zdôraznil 
generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.
 Domácnosti môžu žiadosti čakajúce  
v zásobníkoch do vydania poukážky upra-
viť. Ak inštaláciu nestihnú zrealizovať do 
troch mesiacov od vydania poukážky, môžu 

Energetická agentúra 
vydá poukážky  
na kolektory a kotly 
na biomasu

žiadosť pred vydaním poukážky zrušiť  
a obratom si podať novú, ktorá sa zaradí 
v zásobníkoch na koniec. Všetky žiados-
ti, ktoré sú v zásobníkoch, budú postupne 
uspokojené.
 Stav žiadostí čakajúcich v zásobníkoch 
je možné sledovať na stránke projektu.  
V harmonograme sú zverejnené odhady 
počtu poukážok, ktoré budú postupne vydá-
vané. Podľa toho môže domácnosť orientač-
ne zistiť, kedy poukážku dostane. Nové po-
ukážky na fotovoltické panely budú vydané 
počas niekoľkých týždňov.

 V súčasnosti je z projektu Zelená do-
mácnostiam II podporených viac ako 7800 
zrealizovaných inštalácií zariadení na vy-
užívanie obnoviteľných zdrojov energie. 
Suma doteraz preplatených poukážok je 
viac ako 15 miliónov eur. Celkom je na pod-
poru inštalácií vyčlenených 37 miliónov 
eur. Národný projekt Zelená domácnostiam 
II má prispieť predovšetkým k plneniu tých 
ukazovateľov Operačného programu Kvali-
ta životného prostredia, ktoré sa týkajú zvý-
šenia inštalovaného výkonu zariadení na 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
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„Tento svet je ako kniha  
a tí čo necestujú, prečítali 

len jednu stranu” 
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