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Jeseň začala dozvukmi pekného počasia, 
ktoré spolu s aktivitami družstevného ži-
vota prináša nové optimistické vyhliadky.  
 Naplno sa rozbehli workshopy Tradič-
ného družstva, na ktorých sa nevenujeme 
len prezentácii aktuálnych aktivít, ale tiež 
obojstrannej komunikácii s členmi Tradič-
ného družstva a záujemcami o členstvo. 

Editorial
 Vďaka vašim názorom vieme, čo zlep-
šiť, aké sú vaše očakávania a ako najrých-
lejšie postupovať v snahe docieliť to, o čo 
nám všetkým z ekonomického hľadiska  
v Tradičnom družstve ide - pasívne príjmy. 
 V tomto čísle Družstevných novín 
sme sa rozhodli poodhaliť súkromie tých, 
ktorí o naplnenie našich spoločných cie-
ľov usilujú dnes a denne. 
 Predstavujeme dvoch členov pred-
stavenstva, ktorí nám prezradili niečo  

o sebe aj o tom, prečo svoju budúcnosť 
spojili s Tradičným družstvom.
 Všetkým nám ide o to isté - šťastný 
život so zaslúženými istotami. Prečo to 
nedosiahnuť spoločnou prácou a vzájom-
nou podporou rozumných investičných 
projektov.
 Tešíme sa, že nám ostávate verní,  
Ďakujeme.
 

Redakcia DN

Slovensko podporí 
elektromobilitu 
 

Štát z európskych zdrojov podpo-
rí rozvoj siete nabíjacích staníc 
na Slovensku. Ide o dobrú správu, 
ktorá pomáha investičnej stratégii 
Tradičného družstva orientujúce-
ho sa na obnoviteľné zdroje energií 
a inovácie.

Viac na strane 2

Kto sme a čo pre nás 
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družstvo 
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Štát z európskych zdrojov podporí rozvoj 
siete nabíjacích staníc na Slovensku. Ide 
o dobrú správu, ktorá pomáha investičnej 
stratégii Tradičného družstva orientujúceho 
sa na obnoviteľné zdroje energií a inovácie. 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnu-
tie dotácie na podporu budovania verejne 
prístupných elektrických nabíjacích staníc 
vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slo-
venskej republiky po prvý raz v roku 2019. 

V rámci druhej výzvy, ktorú zverejnilo mi-
nisterstvo hospodárstva dňa 31. júla 2020, 
sa môžu o podporu uchádzať okrem obcí, 
VÚC a nimi zriadených organizácií aj pod-
nikateľské subjekty.

Cieľom pomoci je podpora rozvoja elektro-
mobility v Slovenskej republike formou roz-
voja nabíjacej infraštruktúry.

Slovensko podporí elektromobilitu

Oprávnení žiadatelia:
a) obec, VÚC a nimi zriadené organizácie;
b) právnická osoba – podnikateľský subjekt.

Indikatívna výška finančných pros-
triedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu vy-
členených na výzvu je 650  000 EUR.

Financovanie celkových oprávnených vý-
davkov projektu: obce, VÚC a nimi zriadené 
organizácie môžu získať dotáciu vo výške  
95 % sumy potrebnej na svoj projekt. Pod-
nikatelia môžu získať dotáciu vo výške 50 %.

Minimálne 2 500 EUR, v závislosti od 
projektu môže samospráva získať maxi-
málnu dotáciu 18 000 EUR a podnikate-
lia po 9 000 EUR na maximálne 4 rôzne 
lokality.

„Na založenie ohňa sú  
potrebné dva kamienky.“
Louisa May Alcott 

Citát 
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Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie 
dotácie spolu so všetkými prílohami vyko-
návateľovi v listinnej alebo elektronickej 
forme v zmysle podmienok definovaných v 
tejto výzve (bod 4.3 Listinná forma predlo-
ženia žiadosti a bod 4.4. Elektronická forma 
predloženia žiadosti).

Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky

Vykonávateľ:
Slovenská inovačná 
a energetická agentúra

Redakcia DN
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Ako by ste sa predstavili našim členom?
Mám 40 rokov, aktuálne pracujem ako faktu-
rantka v jednej firme. Po strednej škole som 
viac ako 17 rokov pracovala v Slovenskej spori-
teľni, a.s., kde som si prešla rôznymi pozíciami 
a najdlhšie som zotrvala ako hypotekárna špe-
cialistka. Zároveň som takmer počas celej ban-
kovej praxe bola regionálnou trénerkou. Počas 
práce som si vyštudovala vysokú školu na Uni-
verzite Konštantína filozofa v Nitre. Ďalšou 
pozíciou, ktorá ma pracovne obohatila, bolo 
manažovanie čerpacej stanice v sieti Shell.

Ako, prečo a kedy ste sa dostali 
k myšlienke družstevného podnikania?
K myšlienke družstevného podnikania som sa 
dostala prostredníctvom manžela. Manžel je  
v družstve viac ako 16 rokov, ja sa o jeho aktivi-
ty v družstve zaujímam od nášho zoznámenia, 
čo je viac ako 11 rokov. Od začiatku ma nadchla 
myšlienka a obdiv voči Martinovi Cigánekovi, 
nakoľko je to úžasná myšlienka a sen takmer 
každého, mať vlastný stabilný príjem.

Skúšali ste aj iné podnikanie, či investova-
nie? V čom je družstevníctvo výnimočné?
Iné podnikanie som neskúšala. Družstevníc-
tvo je výnimočné v sile kolektívu/tímu ľudí, 
ktorí majú rovnaký cieľ. Všetci sme spolu-
vlastníci všetkého čo spoločne vybudujeme  
a následne všetci budeme „zbierať ovocie“.

Od kedy ste členom družstva? 
Členkou družstva som sa stala v roku 2016, 
kedy som sa rozhodla, že chcem mať svoj 
vlastný stabilný príjem. Manžel síce tvrdil, že 
jeden príjem nám bude postačovať, no ja som 
sa rozhodla, že budú lepšie dva.

Čím ste sa v družstve 
doposiaľ zaoberali? 
Od začiatku ako som sa stala členkou, som 
začala oslovovať príbuzných a priateľov, aby 
sa stali súčasťou tejto úžasnej myšlienky  
a rozširovala som členskú základňu družstva. 

Následne, keď vzniklo TD som bola oslovená, 
aby som sa stala konzultantkou TD, čo som  
s radosťou prijala. Začiatky samozrejme ne-
boli ľahké, nakoľko som volala mnohým na-
šim oponentom. No ja som vedela, kadiaľ ve-
die cesta a nedala som sa odradiť.

Ktoré produkty ste ako členka podporo-
vala, využívala?
Základom družstva je pravidelná realizácia 
obratov, čiže každý mesiac si robím obraty. 
Zároveň si splácam Program Vacation, kde 
ma už čakajú posledné dve splátky. Je veľkou 
výhodou mať v domácnosti dva programy, na-
koľko som si v družstve zvykla na 14-dňovú 
dovolenku.

Prečo ste sa rozhodli prijať aktívnejšiu 
úlohu v Tradičnom družstve?
Aktívnejšiu úlohu som sa rozhodla prijať  
z dôvodu, že mi na Tradičnom družstve záleží. 
Po skúsenostiach, ktorými si družstvo mu-
selo prejsť je dôležité, aby sme všetci ťahali 
za jeden „povraz“, mali spoločný cieľ. Verím,  
že mojimi skúsenosťami môžem byť pre druž-
stvo prínosom.

Akú budúcnosť Tradičného družstva vidíte? 
Budúcnosť Tradičného družstva môže byť už 
len dobrá. Ľudia, ktorí majú srdce na správ-
nom mieste a chuť budovať spoločné záujmy 
sa spojili v tomto úžasnom spoločenstve ľudí. 
Kde sa spojí toľko výborných ľudí sa musia 
všetky ciele podariť.

Aké sú podľa Vás realistické krátkodobé 
plány? 
Z krátkodobých plánov je reálny na jar nákup 
apartmánov, aby sme mohli využívať Program 
Vacation a ešte nabíjacie stanice.

Aká je dlhodobá vízia? 
Z dlhodobého hľadiska mať opäť vlastnú pla-
tobnú inštitúciu a mať dostatok členov, aby 
sme mohli naplniť viaceré ciele, ktoré nám 
budú prinášať stabilný príjem.

Kde by ste chceli vidieť seba v rámci
družstva napríklad o desať rokov? 
Po pravde na túto otázku neviem odpovedať. 
Podstatné je, aby som bola svojim „mraven-
čím“ podielom prínosom v družstve a tým po-
mohla budovať nové projekty.

Mgr. Ľubica 
Mizerová 
členka predstavenstva 
Tradičného družstva 



Know–How
Ako si vybudovať
vlastný stabilný príjem

Milí členovia, 
začiatkom septembra sme Vám priniesli novú 
prezentáciu na členstvo v našom družstve. 
Poďme sa spolu pozrieť na to, ako s ňou mô-
žete pracovať aj Vy a pomôcť tak svojmu druž-
stvu rozšíriť jeho členskú základňu. Prezen-
tácia bude úspešná hlavne vtedy, keď nebude 
nudná a bude vzbudzovať u záujemcu zveda-
vosť. Ako ste si mohli všimnúť, hneď na prvej 
strane je zmienka o našom know-how. Možno 
sa pýtate, prečo sme práve naše know-how 
dali na prvé miesto a venujeme mu v prezen-
tácii dostatočný priestor. Za biznis výrazom 
sa totiž skrýva niečo, čo záujemca nevie. Je za 
ním rúško tajomstva a my mu ho na konci pre-
zentácie sčasti odhalíme a prezradíme, ako si 
aj on môže vybudovať svoj vlastný stabilný 
príjem. Ukážeme mu rokmi overený postup 
budovania majetku a aktív v našich trhových 
a ekonomických podmienkach (nie niekde v 
Amerike) ocenený znalcom na sumu viac ako 
milión eur a nový záujemca sa ho od Vás môže 
za pár minút dozvedieť. Čo myslíte, stojí to za 
to, aby tomu niekto venoval chvíľku pozor-
nosti? Hlavne ak my vieme, že by mu to mohlo 
zmeniť jeho kvalitu života? 
 Noví záujemcovia budú mať samozrejme 
pochybnosti. Mnohí ľudia v našom okolí sú už 

Ako prezentovať vlastný príbeh v družstve? 
S novou prezentáciou je to jednoduché. 
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unavení zo zaručených spôsobov na dosiah-
nutie úspechu. Svet je plný expertov, ktorí 
ich presviedčajú, že práve ten ich spôsob je 
jedinečný a s nimi dosiahnu úspech. História 
a samotný život nám ale ukazuje, že to nie je 
také jednoduché. Svet je plný neúspešných 
podnikateľov, neúspešných obchodov a tých 
je bohužaľ viac ako tých úspešných. Len sa  
o nich menej píše. Ako ale zistiť v dnešnej 
dobe či to čo funguje jednému, bude fungo-
vať aj druhému? Čo ak spôsob, ktorý niekto 
ponúka, je určený len úzkej skupine? Vedieť 
sa orientovať v ponukách si vyžaduje odbor-
né skúsenosti, na ktoré ale ľudia nemajú čas. 
Budú však dôverovať Vám. Že viete o čom ho-
voríte. Že Vy poznáte na vlastnej skúsenosti 
know-how, ktoré im idete ukázať a že môže 
fungovať aj im. 
 Práve tu prichádza na rad rokmi overené 
duševné vlastníctvo nášho družstva. Aj keď nie 
ste v družstve od jeho začiatku, nie je zložité si 
overiť jeho predchádzajúcu históriu a finančné 
výsledky. Vyše 16 rokov napredovania a tvorby 
zisku je silnou zárukou funkčnosti know-how, 
jeho postupov, stratégií a v neposlednom rade 
tých správnych hodnôt. Od roku 2001 mnohé 
spoločnosti skrachovali, neprežili hospodársku 
krízu v roku 2008, ale naše družstvo tu stále 

je. Nezastavila ho ani dočasná prekážka, ktorá 
sa mu postavila do cesty, ale napreduje ďalej. 
Členovia Tradičného družstva sú vlastníkmi 
tohto rokmi overeného know-how, ktoré jeho 
autor vložil do TD. Úspech v tomto prípade nie 
je otázkou nejakého vylosovania. Je to otáz-
ka správnych hodnôt, dodržiavania stratégie  
a disciplinovaného napredovania, v neposled-
nom rade aj trpezlivosti. To všetko je súčasťou 
know-how. 
 Každý člen TD si ho môže uplatniť a využiť 
vo svoj prospech. Dobrá správa je, že za neho ne-
musí zaplatiť nový záujemca o členstvo milióny 
eur, ale len základný členský vklad. Know-how 
slúži na vybudovanie stabilného príjmu pre 
každého člena družstva, ktorý sa zapojí do spo-
lupráce a bude využívať produkty družstva. 
 Pochopenie hodnoty funkčného “ako na 
to” aj Vám prinesie jasnosť a transparentnosť 
v podnikaní v našom družstve. Možno aj vďa-
ka tomu budú Vaše prezentácie presvedčivej-
šie pre nových záujemcov o členstvo. Nemu-
síte byť špecialistom v prezentovaní. S našou 
novou prezentáciou len porozprávajte svoje 
vlastné dôvody, prečo ste sa Vy stali členom. 
Želáme Vám veľa úspechov pri prezentovaní 
Vášho vlastného príbehu v TD.

Zuzana Lukáčová, podpredsedníčka TD



Ešte v auguste mali aktívni členovia príležitosť 
sa stretnúť na prezentačnom workshope.  
Ako sa cítili, Vám prezradia aj ich spätné väzby…

WORKSHOP
TRADIČNÉHO DRUŽSTVA
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Tento prezentačný workshop mi priniesol 
nové možnosti ako odovzdať informácie 
na rozšírenie členskej základne.

Dobre strávený čas — dobrá atmosféra,  
naštartovanie, nové informácie plus oži-
venie tých starších.

Prišla som sem, aby som sa naštartovala na 
oslovenie nových členov, splnilo sa mi to. 

Zišlo sa tu veľa príjemných ľudí a som rada, 
že sme sa spoznali. 

Workshop mi pripomenul veľa vecí a správ-
ne nasmeroval pri rutinných činnostiach. 

Dobrá, ľahká nová prezentácia.
 
Workshop sa mi páčil, dal mi odpoveď na 
ďalšie smerovanie družstva a posilnil po-
cit, že som urobil správne rozhodnutie pri-
stúpiť do TD. Energiu, ktorú som načerpal 
pošlem ďalej do svojho tímu. Po vyjasnení 
ďalšieho smerovania družstva môžem lep-
šie myšlienku družstevníctva šíriť ďalej. 

Zuzana Lukáčová, podpredsedníčka TD
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Ako by ste sa predstavili našim členom?
Mám technické elektro vzdělání. Praxí  
v zaměstnáních  jsem získal znalosti a zku-
šenosti také z oboru  strojnického a staveb-
ního. Družstevní projekty mě dávají mož-
nost se dále učit a prohlubovat už získané 
zkušenosti. Jsem zastáncem družstevního 
modelu podnikání, poněvadž je to jedineč-
ný způsob, jak si mohou běžní lidé společ-
nou prací vytvořit vlastní finanční jistotu.

Ako, prečo a kedy ste sa dostali k myšlien-
ke družstevného podnikania?
O myšlence družstevního podnikání jsem 
se dozvěděl na semináři osobního rozvo-
je při jedné z rušných diskusí o přestávce. 
Následovalo osobní studium problematiky 
různých forem spoření, životních pojištění  
a pasívních příjmů. Došel jsem ke zjištění, že 
družstvo umožňuje vybudovat pasivní příj-
my dostupné i běžným lidem bez vysokých 
finančních příjmů, kteří si nemohou dovolit 
velké investice na tvorbu pasivních příjmů.

Skúšali ste aj iné podnikanie, či investo-
vanie? 
Celý život pracuji jako zaměstnanec. Druž-
stvo je vyjímečné v tom, že se snaží o vy-
tvoření  spravedlivějších podmínek v životě 
pro běžné lidi. Je to právní subjekt založený 
na demokratických principech, kdy men-
šina se podvoluje většině, chrání zájmy ne 
jednotlivců, ale společenství, kde samozřej-
mostí je loajalita a vzájemná spolupráce.

Od kedy ste členom družstva? 
Členem družstva jsem od února 2016.

Čím ste sa v družstve doposiaľ zaoberali? 
V družstvu se aktivně zabývám konzultace-
mi s členy družstva k aktuálním projektům  
a úkolům družstva.

Ktoré produkty ste ako člen podporovali,  
využívali?
Jako aktivní člen družstva využívám všech-
ny produkty, program Vacation, zajistil jsem 
instalaci jedné licence Carbon Cleaner, za-
smluvnil jsem několik akceptačních míst 
BonoPay™ a také využívám všech jejich na-
bízených služeb. Pravidelně také využívám 
možností získání slevových bodů za nákupy  
v družstevní Tržnici. Jako každý správný 
družstevník vykonávám pravidelné platby 
přes internet banking v našem TP-pay.

Prečo ste sa rozhodli prijať aktívnejšiu 
úlohu v Tradičnom družstve?
Aktivnější úlohu v TD jsem přijal protože  
vidím velký tržní potenciál a užitkovou hodnotu 
v družstevních projektech. Přátelé a známí mě 
přesvědčili že můžu být svými životními a pro-
fesními zkušenostmi přínosem pro naše spole-
čenství. Proto jsem přijal aktivnější roli v TD.  

Akú budúcnosť Tradičného družstva vidíte? 
Budoucnost TD bude taková jakou si ji spo-
lečně uděláme. Máme v družstvu skvělého 
vizionáře, předsedu Martina Cigánka, kte-

rému záleží na tom, aby byli lidé spokojení 
a to jak my členové družstva, tak obchod-
ní partneři využívající našich produktů  
a služeb. Jsem rád, že jsme společenství lidí, 
kteří táhnou za jeden provaz. Takže budouc-
nost vidím skvělou.

Aké sú podľa Vás realistické krátkodobé 
plány? 
Jsme velmi blízko k finalizaci rozpracovaných 
několika projektů  zelených  energií – nabíje-
cích  stanic pro elektromobily, větrných elek-
tráren a čištění motorů. Tyto projekty je potře-
ba v nejbližší době dotáhnout do konce. Velké 
možnosti s přibývajícím počtem nových členů 
vidím také v  nákupu nových apartmánů pro 
rekreaci a odpočinek nás a našich rodinných 
příslušníků.

Aká je dlhodobá vízia? 
V  dlouhodobé vizi vidím jako nejdůležitější   
zkvalitnění a dopracování do dokonalosti naší 
platebky  TD-pay  a produktu platební brány. 
Dalším dlouhodobým úkolem pak zaplavit 
trh nabíjecími stanicemi pro elektromobily 
v kombinací s vlastní OZE technologií.

Kde by ste chceli vidieť seba v rámci druž-
stva napríklad o desať rokov? 
Práci pro družstvo a funkci, kterou jsem 
přijal beru s obrovským respektem, od-
povědností a pokorou. V družstvu jsem se 
seznámil s úžasnými a obětavými lidmi  
a těším se, že se družstvo stalo také jejich 
cestou k dosažení doby, kdy si budeme my  
i naše rodiny s radostí užívat života ve finanč-
ní soběstačnosti, v harmonii, pohodě a lásce.

Ing. Josef
Pavlačka 
člen predstavenstva 
Tradičného družstva 



Slovensko sa v novom vydaní Globálneho 
inovačného indexu (GII) 2020, ktorý každý 
rok vydáva Svetová organizácia duševné-
ho vlastníctva, prepadlo medziročne o dve 
priečky a skončilo na 39. mieste zo 131 posu-
dzovaných krajín. Pred nami sú všetky kra-
jiny Vyšehradskej štvorkya z 39. ekonomík 
Európy je Slovensko na 26. mieste. Vo štvrtok 
o tom informovala Erika Presperínová z kan-
celárie predsedu Úradu priemyselného vlast-
níctva (ÚPV) SR.
 „Slovenskej republike v celkovom hod-
notení spomedzi 131 ekonomík uvedených 
v indexe patrí 39. miesto, pričom dosahuje 
lepšie výsledky v inovačných výstupoch ako 
vstupoch. V roku 2018 Slovensko obsadilo 
36. miesto a v roku 2019 37. miesto,“ spresnil 
predseda ÚPV Matúš Medvec.
 Prvenstvo patrí v Európe Švajčiarsku, 
druhé miesto obsadilo Švédsko a na tretej 
priečke sa umiestnilo Spojené kráľovstvo. V 
celosvetovom meradle v kategórii ekonomiky 
s vysokými príjmami je zostava prvých dvoch 
pozícií rovnaká, tretie miesto však v tomto 
prípade obsadili Spojené štáty. Z krajín V4 

Slovensko kleslo  
v rebríčku globálneho 
inovačného indexu 
na 39. miesto

zaujali v rámci GII Poľsko 38. miesto, Česko 
24. miesto a Maďarsko 35. miesto.
 GII radí svetové ekonomiky podľa ich 
inovačných schopností a skladá sa približne 
z 80 ukazovateľov, rozdelených do inovač-
ných vstupov a výstupov. Pri tvorbe inovácií 
sú dôležité inovačné vstupy, ako je vysoko 
kvalifikovaná pracovná sila, vzdelávacie a vý-
skumné pracoviská, služby pre podnikateľov, 
dostatočný počet dodávateľov, sofistikova-
ný trh, infraštruktúra a prístup ku kapitálu. 
Inovačný výstup je široký pojem líšiaci sa od 
odvetvia k odvetviu. Merať ho znamená vy-
čísliť, do akej miery nápady na nové výrobky 

a služby, pochádzajúce z inovatívnych odvet-
ví, predstavujú ekonomickú pridanú hodnotu  
a ovplyvňujú schopnosť preniknúť na trh.
 Slovensko najviac zaostalo v kategórii so-
fistikovanosť trhu, kde ho GII zaradil až na 82. 
miesto. Zároveň sa dostalo aj medzi jedenást-
ku ekonomík sveta, ktoré v oblasti inovácií do-
sahujú nižšie výsledky, ako by sa dalo očakávať 
v súvislosti s úrovňou ich rozvoja. Na druhú 
stranu však podľa Medveca krajina napriek 
slabším finančným možnostiam vytvára viac 
inovačných výstupov ako iné krajiny, napredu-
je v oblasti infraštruktúry a silnou stránkou sú 
podľa šéfa ÚPV tiež kreatívne tovary a služby.

Európska únia vo štvrtok o ďalšieho pol 
roka, do 15. marca 2021, predĺžila v súvis-
losti s anexiou Krymu Ruskom sankcie 
voči subjektom a osobám, ktoré aj naďalej 
porušujú územnú celistvosť, zvrchovanosť 
a nezávislosť Ukrajiny. Informovala o tom 
agentúra Reuters.
 „Existujúce reštriktívne opatrenia  
a budú sa aj naďalej vzťahovať na 175 osôb 
a 44 firiem či inštitúcií,“ uvádza sa v stano-
visku Rady EÚ.
 Reštriktívne opatrenia na ruských 
predstaviteľov a firmy boli prvýkrát zave-
dené 17. marca 2014.
 Medzi ďalšie opatrenia EÚ patria sank-
cie zamerané na konkrétne odvetvia ruské-
ho hospodárstva, ktoré sú platné do 31. ja-
nuára 2021. Moskve sťažujú prístup na trh 
EÚ a nemôže odtiaľ dovážať niektoré komo-
dity. Ďalšie reštriktívne opatrenia v reakcii 

EÚ v súvislosti  
s anexiou Krymu  
predĺžila sankcie  
voči Rusku

na nezákonnú anexiu Krymu a Sevastopola 
sú obmedzené práve na tieto oblasti a platia 
do 23. júna 2021.
 EÚ podmienila zrušenie respektíve, 
zmiernenie sankcií pokrokom pri imple-
mentácii takzvaných minských dohôd. Na 

ich základe majú bojujúce strany v Donbase 
napríklad uzavrieť bezpodmienečné príme-
rie a stiahnuť ťažké zbrane z frontovej línie.
 Zoznam sankcionovaných osôb a sub-
jektov Rada EÚ neustále prehodnocuje  
a pravidelne obnovuje.
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Je nevyhnutné, aby členské štáty eurozó-
ny pokračovali v rozsiahlych výdavkoch 
na podporu ekonomiky poškodenej pandé-
miou nového koronavírusu a doplnili tak 
mimoriadne uvoľnenú menovú politiku Eu-
rópskej centrálnej banky (ECB). Povedala 
to v nedeľu šéfka ECB Christine Lagardová.
Očakáva sa, že dlh eurozóny prekoná ten-
to rok 100 % hrubého domáceho produktu 
(HDP). Rastú tak obavy, že politici budú 
mať problém s ďalšou podporou. To zvyšuje 
riziko, že programy na udržiavanie pracov-
ných miest sa čoskoro skončia.
 „Nálada v súkromnom sektore závisí 
do veľkej miery od dôvery vo fiškálnu poli-
tiku,“ povedala Lagardová. „Pokračovanie 
v expanzívnej fiškálnej politike je kľúčové, 
ak sa máme vyhnúť výraznému rušeniu 
pracovných miest a zároveň pokračovať v 
podpore príjmov domácností dovtedy, do-

Štáty eurozóny  
musia pokračovať  
v podpore  
ekonomiky

kiaľ zotavovanie hospodárstva nenaberie 
výraznejšie rozmery,“ dodala.
 Podľa Lagardovej je potrebné udržať 
súčasné programy na podporu pracov-
ných miest. Inak sa vlády nevyhnú pred  

koncom roka rozsiahlemu prepúšťaniu.
 Čo sa týka samotnej ECB, Lagardová 
uviedla, že banka je v prípade potreby pri-
pravená využiť všetky svoje nástroje. Potvr-
dila tak doterajší postoj vedenia ECB.¨

Slovensko začne monitorovať priame za-
hraničné investície, ktoré by mohli ohro-
ziť alebo narušiť bezpečnosť a verejný po-
riadok. Na sledovanie týchto investícií a 
spoluprácu s ostatnými štátmi EÚ v tejto 
oblasti vznikne na Ministerstve hospo-
dárstva (MH) SR kontaktné miesto. Vy-
plýva to z materiálu, ktorý predložilo na 
rokovanie vlády MH.
Kontaktné miesto by malo najskôr zabez-
pečovať informácie pre ostatné členské 
štáty a Európsku komisiu. V budúcnosti 
po zavedení mechanizmu preverovania 
zahraničných investícií na Slovensku by 
sa mali kompetencie kontaktného miesta 
rozšíriť.
Povinnosť zriadiť kontaktné miesta na 
sledovanie priamych zahraničných in-
vestícií vyplýva z nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ. Jeho cieľom je 
ochrana členských štátov, ale aj celej Eu-
rópskej únie pred priamymi zahraničnými 
investíciami z tretích krajín, ktoré môžu 
ohroziť alebo narušiť napríklad energe-
tickú infraštruktúru, infraštruktúru v ob-

Slovensko bude  
monitorovať rizikové 
priame zahraničné 
investície

lasti bezpečnosti kritických technológií, 
investície do umelej inteligencie, robotiky 
či kybernetickej bezpečnosti.
Sledovať sa budú aj investície s možným 
vplyvom na potravinovú bezpečnosť, 
prístup k citlivým informáciám vrátane 
osobných údajov alebo na schopnosť ich 
kontrolovať či na slobodu a pluralitu mé-
dií. „Relevantným faktorom je tiež his-
tória zahraničného investora, prípadná 

kontrola vlády tretieho štátu nad zahra-
ničným investorom a podobne,“ uviedlo 
MH v predkladacej správe k materiálu.
V prípade vzniku pochybností o vplyve 
priamej zahraničnej investície smeru-
júcej do iného členského štátu na bez-
pečnosť a verejný poriadok v Slovenskej 
republike bude kontaktné miesto adreso-
vať svoje otázky a pripomienky k danej in-
vestícii dotknutému členskému štátu.
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Britský ropný koncern BP ako prvý gigant 
v odvetví uviedol, že obdobie nepretržitého 
rastu dopytu po rope sa skončilo.
 BP vo svojej správe o vyhliadkach dopytu 
po energiách zverejnenej v noci na pondelok 
uviedol, že spotreba ropy sa možno už nikdy 
nevráti na úroveň spred koronakrízy. Podľa 
expertov je koncern s týmto názorom v rámci 
odvetvia zatiaľ osamotený.
 Dokonca aj najoptimistickejšia pred-
poveď BP na najbližších 20 rokov počíta so 
stagnáciou dopytu, keďže štáty sa odvracajú 

Britský ropný  
koncern: Obdobie 
rastu dopytu po  
rope sa skončilo

od fosílnych palív smerom k obnoviteľným 
zdrojom. Šéf BP Bernard Looney už v auguste 
oznámil, že koncern ročne investuje 5 mili-
árd USD (4,22 miliardy eur) do rozvoja obno-

viteľných energií a že v najbližších 10 rokoch 
zníži produkciu ropy a plynu o 40 %. BP chce 
podľa svoje novej stratégie dosiahnuť uhlíko-
vú neutralitu najneskôr do roku 2050.

Európska únia (EÚ) a Čína v pondelok 
podpísali bilaterálnu dohodu, ktorá sa týka 
ochrany 100 európskych zemepisných 
označení v Číne a 100 čínskych zemepis-
ných označení na trhu EÚ pred napodob-
ňovaním a neoprávneným používaním.  
Na zozname sú aj slovenské vína z tokajskej 
oblasti.
 Dohoda, ktorá bola po prvý raz uzavre-
tá v novembri 2019, by mala priniesť vzá-
jomné obchodné výhody a zároveň by mala 
spotrebiteľom na oboch stranách predstaviť 
výrobky so zaručenou kvalitou. Odráža od-
hodlanie EÚ a Číny splniť záväzky prijaté 
na predchádzajúcich samitoch EÚ – Čína  
a dodržiavať medzinárodné pravidlá.
 Eurokomisár pre poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski  
v tejto súvislosti uviedol, že výrobky ne-
súce európske zemepisné označenia sú 
známe svojou kvalitou a rozmanitosťou  
a je dôležité chrániť ich na úrovni EÚ, ako  
aj na celosvetovej úrovni, aby sa zabezpeči-
la ich autentickosť a zachovala ich povesť.  
„K tomu prispeje aj táto dohoda, ktorá zá-
roveň posilní naše obchodné vzťahy, z čoho 
bude ťažiť náš agropotravinársky sektor, 
ako aj spotrebitelia na oboch stranách,“  
vysvetlil komisár.
 Podľa správy Európskej komisie (EK) 
čínsky trh vykazuje vysoký rastový po-
tenciál pre európske potraviny a nápoje.  
V roku 2019 bola Čína pre agropotravinárske  
výrobky z EÚ tretím najväčším odby- 
tiskom, pričom hodnota vývozu na tento  

EÚ a Čína podpísali 
dohodu o ochrane  
výrobkov pred  
napodobňovaním

trh dosiahla 14,5 miliardy eur. 
 Zároveň ide o druhý najdôležitejší trh 
pre vývoz výrobkov EÚ, ktoré sú chránené 
zemepisnými označeniami, čo predstavuje 
9 % hodnoty vývozu. Ide najmä o vína, agro-
potravinárske výrobky a liehoviny. Európ-
ski spotrebitelia vďaka tejto dohode získajú 
možnosť objavovať pravé čínske špeciality.
 Zoznam zemepisných označení EÚ, 
ktoré sa majú chrániť v Číne, zahŕňa aj zná-
me výrobky so zemepisnými označeniami, 
ako sú Cava, Champagne, Feta, Irish Whis-
key, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, 
Porto, Prosciutto di Parma či Queso Man-
chego, ale aj Českobudějovické pivo, žatec-
ký chmeľ či slovenské vína z vinohradníckej 
oblasti Tokaj.
 Medzi čínskymi výrobkami so zeme-
pisnými označeniami, ktoré sa nachádzajú 
na zozname, sú Pisian Dou Ban (fazuľový 
krém Pisian), Anži Baj Čcha (bledý čaj Anži 
Baj Čcha), Panžin Da Mi (ryža Panžin) alebo 
Ančchu Da Žang (zázvor Ančchu).
 Po podpísaní dohody a jej odsúhlasení 
Európskym parlamentom ju oficiálne prij-
me Rada EÚ (členské štáty). Očakáva sa,  
že dohoda nadobudne platnosť začiatkom 

roka 2021.
 Do štyroch rokov po nadobudnutí 
platnosti sa jej rozsah pôsobnosti rozšíri  
o ďalších 175 názvov zemepisných označení  
z oboch strán. Tieto názvy budú musieť 
prejsť rovnakými postupmi schvaľovania 
ako prvých 100 názvov, na ktoré sa už spo-
mínaná dohoda vzťahuje.
 V EÚ je chránených aj ďalších približne 
1250 zemepisných označení pochádzajú-
cich z krajín mimo EÚ, najmä vďaka podob-
ným dvojstranným dohodám, ako je aj do-
hoda s Čínou. Tieto dohody takisto chránia 
zemepisné označenia EÚ v partnerských 
krajinách: ide približne o 40.000 prípadov 
ochrany zemepisných označení EÚ na ce-
lom svete.
 Trh so zemepisnými označeniami EÚ 
má hodnotu približne 74,8 miliardy eur, 
pričom ide o 6,8 % potravín a nápojov z EÚ,  
a zodpovedajúci vývoz má hodnotu 16,9 mi-
liardy eur, čo predstavuje 15,4 % celkového 
vývozu potravín a nápojov z EÚ.
Spolupráca medzi EÚ a Čínou v tejto oblasti 
sa začala v roku 2006 a v roku 2012 vyústila 
do ochrany 10 názvov zemepisných označe-
ní na oboch stranách.
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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



„Tento svet je ako kniha  
a tí čo necestujú, prečítali 

len jednu stranu” 
sv. Augustín  

október 2019
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