
...myšlienka družstvevníctva 
medzi našimi členmi pretrvala 
aj v neľahkých časoch a spoloč-
ne sa nadychujeme k budúcej 
renesancii... 

Symbolicky v čase, kedy si pripomíname  
Medzinárodný deň družstevníctva, prichádza 
so sympatickými krokmi, ktoré podporujú 
myšlienky spolupráce aj členská základňa 
Tradičného družstva. 
 Okrem zotrvávania na trajektórii in-
vestícií v mimoriadne dynamicky sa rozví-
jajúcom sa sektore elektromobility a zelenej 
energetiky sme sa spoločne pustili do roz-
voja samotného podnikateľského podhubia 
medzi našimi členmi. 
 Chceme, aby družstvo tvorili úspešní 
ľudia, ktorí sa v komunite dokážu postarať 
jeden o druhého. Aj preto nám dáva zmysel 
nová spolupráca s poradenskou spoločnos-
ťou adv j.s.a. Spoločne podporíme každý dob-
rý podnikateľský zámer členov družstva, ale 
taktiež privedieme nové investičné možnosti 
z externého prostredia. 
 Novinkou je aj plne rozbehnutý proces 
rekonštrukcie Hotela Raj, do ktorého sme sa 
pustili svojpomocne sami. Naši skvelí členo-
via pristúpili k dobrovoľnej pomoci pri sa-
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Členovia pomáhajú pri rekonštrukcii. 

Opýtali sme sa našich členov, prečo sa rozhodli prísť pomôcť.  
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motných prácach, čo povedie k rýchlejšiemu 
zveľadeniu majetku, z ktorého budú mať sami 
prospech. 
 Aj to je dokladom toho, že myšlienka druž-
stvevníctva medzi našimi členmi pretrvala aj 
v neľahkých časoch a spoločne sa nadychu-

jeme k budúcej renesancii myšlienky, ktorou 
v Tradičnom družstve žijeme – k myšlienky 
tvorby pasívnych príjmov. 
Ďakujeme!

Redakcia DN



Národné plány obnovy musia v plnej miere spĺ-
ňať dohodnuté požiadavky a ciele, zamerané na 
spravodlivý a environmentálne pozitívny rast a 
digitálnu transformáciu. Podčiarkli to europo-
slanci, ktorí podčiarkli zelené ciele ekonomic-
kej transformácie, ktoré aktuálny najvýznam-
nejší investičný plán Európskej únie sleduje. 

Aj Európsky parlament tak podporuje hlavne 
obnoviteľné zdroje energie, ich využívanie v 
doprave a energetickej správe, či digitalizá-
ciu, a to nielen priemyslu. Ide o oblasti, v kto-
rých investuje aj Tradičné družstvo. Jednotli-
vé národné plány sa aktuálne posudzujú. 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 
predstavuje podľa europoslancov historický 
nástroj Únie, ktorý má jej členským štátom 
pomôcť zmierniť hospodársky a sociálny 
vplyv pandémie ochorenia COVID-19 a zais-
tiť dlhodobú prosperitu a spravodlivé rozlo-
ženie rastu v EÚ. Parlament v tejto súvislosti 
vyzval Európsku komisiu, aby schválila len tie 
plány, ktoré v plnej miere spĺňajú ciele naria-
denia o ozdravnom pláne a aby nerobila v tej-
to veci žiadne politické ústupky.

Národné plány obnovy musia spĺňať  
zelené a digitálne ciele

Poslanci žiadajú eurokomisiu, aby dôkladne 
posúdila každý národný plán a zabezpečila, že 
bude účinne prispievať k realizácii všetkých 
šiestich pilierov mechanizmu na podporu ob-
novy a odolnosti. Ide o zelenú transformáciu, 
digitálnu transformáciu, konkurencieschop-
nosť, sociálnu súdržnosť, inštitucionálnu 
pripravenosť a schopnosť zareagovať na krízy 
a podporu budúcich generácií aj prostredníc-
tvom vzdelávania a zručností.

Poslanci zdôraznili, že národné plány obnovy 
by mali vyčleniť minimálne 37 % výdavkov 
na ciele v oblasti ochrany klímy vrátane bi-
odiverzity. Zároveň spresnili, že opatrenia v 
oblasti digitálnej transformácie, na ktoré sa 
má vyčleniť pätina prostriedkov z rozpočtu 
národných plánov obnovy, sa musia zamerať 
aj na riešenie bezpečnostných problémov, 
zohľadniť strategické záujmy Únie a investo-
vať do digitálnej infraštruktúry.

Finančné prostriedky musia byť podľa od-
kazu EP spravodlivo rozdelené medzi rôzne 
sektory a spoločnosti, pamätajúc pritom aj na 
budúce generácie a rodovú rovnosť. Poslanci 

odmietli prax opätovného predkladania zdan-
livo prepracovaných projektov bez skutočnej 
pridanej hodnoty a zdôraznili, že všetky re-
formy a investície musia byť spojené s míľ-
nikmi, cieľmi a nákladmi, ktoré sú relevantné, 
jasné, podrobné a primerane monitorované. 
Tieto opatrenia by mali pomôcť predchádzať 
korupcii, odhaľovať podvody a konflikty záuj-
mov pri využívaní prostriedkov na podporu 
obnovy a odolnosti.

Uznesenie sa odvoláva aj na nariadenie pod-
mieňujúce prístup k prostriedkom EÚ dodr-
žiavaním zásad právneho štátu. Poslanci zdô-
raznili, že žiaden projekt v rámci národných 
plánov obnovy nemôže byť v rozpore s hodno-
tami EÚ. Presadzujú tiež, aby boli plány obno-
vy vykonávané a monitorované v spolupráci 
s občianskou spoločnosťou, sociálnymi part-
nermi a miestnymi a regionálnymi orgánmi, s 
cieľom zapojiť do tohto procesu vo väčšej mie-
re aj prijímateľov a posilniť transparentnosť 
samotných plánov.

Redakcia DN
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Blíži sa Medzinárodný deň družstiev. Slá-
vi sa vždy prvú júlovú sobotu a tento rok 
pripadol na 3. júla. Tému Medzinárod-
ného dňa družstiev vyhlasuje každý rok 
Medzinárodná družstevná aliancia (In-
ternational Co-operative Alliance, ICA). 
Tentokrát sa venuje tomu, ako družstvá 
dokážu prebudovať spoločne lepší svet 
„Rebuild better together“.

Družstvá na celom svete tento deň môžu 
predviesť, ako solidárne a pružne čelia 
pandemickej kríze COVID-19 a ponúkajú 
svojim  komunitám obnovu zameranú na 
ľudí a spravodlivú pre životné prostredie.

Medzinárodný deň družstiev je tiež prí-
ležitosťou na šírenie informácií o tom, 
ako môže obchodný model zameraný na 
človeka, podporovaný hodnotami spolu-
práce - svojpomoci a solidarity a etickými 
hodnotami sociálnej zodpovednosti a sta-
rostlivosti o komunitu, znížiť nerovnosť, 
vytvoriť spoločnú prosperitu a reagovať 
na okamžité dopady COVID-19.

Redakcia DN

Medzinárodný deň družstiev 

„Nájdite skupinu ľudí, ktorí  
vás motivujú a inšpirujú,  
strávte s nimi veľa času  
a zmení vám to život.“
Amy Poehler
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1. Koncept kooperatívneho vlastníctva je vyše 170 r. overený 
obchodný model, ktorý prekonal monarchiu, dve svetové vojny, 
totalitu a stále je tu medzi nami. 

2. Je to koncept, ktorý uspokojí skutočné potreby a záujmy jeho  
členov, alebo aj nečlenov. Nevznikajú tak produkty a služby, ktoré 
nikto nechce a nemajú odbyt, čo len zbytočne zaťažuje našu planétu. 

3. Družstvo je model podnikania, ktorý predstavuje najspravod-
livejšie usporiadanie ekonomických vzťahov a prerozdeľovanie 
ziskov. Samotní členovia vlastnia podnik, riadia ho a kontrolujú.

4. Družstevníctvo je podporované naprieč všetkými ideológiami, 
či už to boli komunisti, sociálni demokrati, neomarxisti, anarchis-
ti, liberáli… je to racionálny krok k progresívnemu modelu spoloč-
nosti. Preto je dlhodobo udržateľné.

5. Družstvá sú východiskom pre rozvoj lokálnej ekonomiky, podpory 
zamestnanosti v regiónoch a v rozvoji sociálnej spravodlivosti.

Preto sme si pre Vás pripravili 
5 dôvodov, prečo byť v družstve.  



Tradičné družstvo neustále rozširuje por-
tfólio ponúkaných produktov a služieb tak 
pre svojich členov, ako aj nečlenov, teda 
jednotlivcov, podnikateľov a iné obchod-
né spoločnosti. V spolupráci s 
holdingovou spoločnosťou adv 
j.s.a., ktorá poskytuje komplex-
né služby s právnou ochranou 
prostredníctvom 15 dcérskych 
spoločností, prináša nové služ-
by rozdelené do troch oblastí.

Prvá sa špecializuje na gene-
rovanie dokumentov na za-
kladanie s.r.o. a občianskych 
združení, ohlásenie voľných, 
remeselných alebo viazaných 
živností, vždy s cieľom ušet-
riť náklady legálnym využitím 
podnikateľských optimalizácií 
ako odvodovej, daňovej, ma-
jetkovej či DPH optimalizá-
cie. Spoločnosť adv j.s.a. za vás 
vyrieši všetky podnikateľské 
obavy a pomôže vám so zriade-
ním nového podnikania.
 Keďže jednou z najdôležitejších súčas-
tí každej prosperujúcej firmy je profesio-
nálne vedenie účtovníctva, druhá oblasť 
je zameraná na poskytovanie špičkových 

Tradičné družstvo prináša pre členov 
nové služby od spoločnosti adv j.s.a.
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služieb v rámci jednoduchého a podvojné-
ho účtovníctva, právneho zázemia pri da-
ňových kontrolách,  legálneho zníženia ná-
kladov prostredníctvom optimalizácii pod 

dohľadom právnikov, pričom kladie dôraz 
na digitalizáciu, elektronickú komunikáciu 
a vzdelávanie klienta a jeho zamestnancov. 
Súčasťou tejto oblasti je aj spracovanie 
miezd a vedenie mzdovej agendy. Všet-

ky nadštandardné služby ponúka navyše  
s právnou ochranou.
 Poslednou oblasťou je zdravotná sta-
rostlivosť, zabezpečovaná zdravotnou 

poisťovňou Union, ktorá po-
núka svojim poistencom viac 
ako 70 zdravotných benefitov, 
najviac spomedzi všetkých 
poisťovní, a to bez rozdielu 
veku, pohlavia alebo dĺžky 
poistenia. Na slovenskom 
trhu pôsobí už viac než desať 
rokov, pričom čerpá zo skú-
seností holandskej materskej 
spoločnosť Achmea s 50-roč-
nou tradíciou. Už teraz má za-
zmluvnených viac ako 21 500 
lekárov a všetky nemocnice 
na území Slovenska. Union 
zdravotná poisťovňa sa snaží 
pomáhať a meniť životy k lep-
šiemu.

Bližšie informácie o nových 
službách nájdete na webovej 

stránke družstva v sekcii „Ponuka – Pro-
dukty a služby“.

Redakcia DN 

„Sme to, čo  
opakovane robíme. 
Naša výnimočnosť 
potom nie je čin, ale 
zvyk. Sme zmenou, 

ktorú chcete.“ 
Róbert Zbončák, 

akcionár adv j.s.a.

jún 2021

NOVÉ           *V DRUŽSTVE

https://www.td-coop.eu/ekonomicke-sluzby
https://www.td-coop.eu/ekonomicke-sluzby


5Družstevné noviny jún 2021

Kto by nechcel dovolenkovať bez nákladu 
na ubytovanie. Takéto niečo si môžu dovoliť 
len samotní majitelia dovolenkových apart-
mánov, ktorí si svoju nehnuteľnosť kúpili, 
udržiavajú ju a je samozrejmé, že sami sebe 
za ubytovanie pri pobyte nebudú platiť.  
Byť vlastníkom dovolenkového apartmánu 
si však vyžaduje vyššiu investíciu a bežní 
ľudia si ju nemôžu dovoliť. Otázka teda znie. 
Dá sa neplatiť za ubytovanie aj keď sami ne-
vlastníte dovolenkový apartmán? Dá, tak 
ako to poznajú členovia Tradičného druž-
stva, ktorí spoluvlastnia Hotel Raj neďaleko 
Palcmanskej Maše v Slovenskom raji a tiež 
aj ďalšie dovolenkové apartmány. Vďaka po-
dielovému spoluvlastníctvu v družstve ani 
nemusia disponovať vysokou investíciou. 
Družstvo je už svojou formou predurčené  
k tomu, že členovia si spoločne budujú  svo-
je statky a podielovo sa delia s výhodami. 
Nemusíte mať celý apartmán, keď na dovo-
lenku chodíte len na 2-3 týždne v roku. Sta-
čí Vám vlastniť tie 2-3 týždne a vyjde Vás 
to nie len lacnejšie, ale nemáte ani starosti  
s danou nehnuteľnosťou.  Vďaka družstev-
nému unikátnemu dovolenkovému progra-
mu PV členovia vlastnia “týždne” a nepla-
tia za ubytovanie. Tieto týždne sú dedičné, 

Získajte zľavy na dovolenkové produkty 
družstva až do výšky 500 eur

pretože PV predstavuje podielovú spoluú-
časť člena na majetku družstva.

V dnešných časoch sa ceny za týždeň pobytu 
v dovolenkových apartmánoch (bez stravy) 
pohybujú od 500 - 800 eur v jednoduchších 
zariadeniach až po napr. 1000-2000 eur  
v exluzívnejších zariadeniach. Sú to ceny, za 
ktoré ich bežne majitelia nehnuteľností pre-
najímajú napr. aj cez booking a pod., aby si 
znížili náklady na prevádzku, niečo zarobili 
na týždňoch, ktoré práve oni nevyužívajú, aby 
sa im vrátila časť investície.

Členovia družstva vďaka dovolenkovému 
programu PV môžu využívať až vyše 2700 
takýchto dovolenkových destinácií len za vý-
menný poplatok. Ako je to možné? To už viete. 
Je to jednoducho preto, že sami vlastnia  Hotel 
Raj, a preto dokážu „vybártrovať" svoje týžd-
ne v hoteli za akékoľvek iné spomedzi  2700 
ďalších destinácií sveta. Ako členovia získajú 
týždeň už zrejme tušíte. Získajú ho zakúpením  
dovolenkového programu PV, ktorý ich opráv-
ňuje dovolenkovať 1 x do roka v nehnuteľnos-
tiach družstva bez nákladu na ubytovanie. 
 Členovia družstva sa rozhodli zrekonštru-
ovať Hotel Raj na úroveň 4 hviezdičkového 

hotela, preto družstvo otvára možnosti získať 
takýto dovolenkový program PV aj pre ďalších 
záujemcov. Prichádza preto s lukratívnou po-
nukou predaja 300 eurového Voucheru, s kto-
rým záujemcovia získajú zľavy na dovolenko-
vých produktoch družstva. O aké zľavy ide? 

Tradičné družstvo prichádza pre tých, ktorí 
nie sú členmi družstva s ponukou zľavy až 500 
eur z celkovej ceny dedičného dovolenkového 
programu PV, alebo zľavy 80 eur na 6 dňový 
pobyt v Hoteli Raj.  

Ak chce niekto získať tieto zľavy, môže si kú-
piť VOUCHER 300 eur, absolvovať prezen-
táciu kde mu budú vysvetlené všetky výhody 
dovolenkového programu a keď sa rozhodne 
si ho kúpiť, uplatní si Voucherom zľavu 500 
eur na program. V prípade, že sa rozhodne si 
ho nekúpiť, môže absolvovať 6 dňový pobyt  
v Hoteli Raj pre 3 osoby za cenu 99 eur. 
Pultová cena tohto pobytu je 480 eur a tak  
záujemca ušetrí na pobyte 80 eur. Voucher 
si záujemca môže objednať a kúpiť buď pria-
mo od člena družstva, alebo od obchodného  
partnera družstva, ktorý mu Voucher ponúkne.

Zuzana Lukáčová, 
podpredsedníčka družstva 

https://0ef9b036-a463-454c-a590-2affb6613065.filesusr.com/ugd/bd7f2e_a0abbc58d3e74f269833141639fa0550.pdf


Členovia pomáhajú pri rekonštrukcii.
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Opýtali sme sa našich členov, 
prečo sa rozhodli prísť pomôcť. 
Prečítajte si ich odpovede.

Pomoci jsem přišel jednak proto, že mě  
zajímalo, jak to vypadá na našem hotelu Raj 
a proto, že si myslím, že by se lidé v družstvu 
měli rozhýbat. Nejlépe je to udělat osobním 
příkladem. 
Karel Blahut, CZ

Peniaze, ktoré sa ušetria tým, že sami vyko-
náme prácu na stavbe a nemusíme ich platiť 
stavebnej firme sa použijú na dofinanco-
vanie projektov, ktoré budú prinášať zisky. 
Chcem, aby kľúčové projekty pre družstvo  
a členov prinášali refundáciu čo najskôr, kaž-
dému beží život príliš rýchlo. 
Jozef L.

Ja som sa veľmi tešila na brigádu. Veď to,  
čo robíme, robíme pre seba.
Určite ešte prídem. Myslím, že príležitostí 
bude ešte dosť. A je tam krásna príroda.
Anna Bartková

Snažim sa budovať naše spoločné TD, každá 
pracovitá ruka sa zíde. Brigádovala som len 
dva dni, viem že to nestačilo, ale povinnosti 
mi viac nedovolili. Teším sa z ďalšieho nášho 
pribudnutého majetku. 
Marika Jančiková

Družstevníci si majú pomáhať a preto som 
bola veľmi rada, že som sa mohla zúčast-
niť brigády. Tak neváhajte a pridajte ruku  
k dielu a výsledok sa ukáže. 
Anna Juhasová 

Myslím si, že je dobré keď si každý člen uve-
domí, že tento Hotel Raj rekonštruujeme pre 
seba a pre našich potomkov, aby sme niečo po 
sebe zanechali.  
Matúš Žolna 
 
Na brigádu som sa rozhodla prísť z dôvodu, 
že nemáme peniaze nazvyš. Keď nemôžem 
prispieť finančne, tak som bola rada, že sa na-
skytla možnosť osobnej pomoci, aby kolego-
via, ktorí milujú hory, mohli chodiť na domáce 
dovolenky. 
Agáta H. 

Pomoc mi prišla absolútne prirodzená, na-
koľko si budujeme svoje, napriek tomu, že to 
mám 250 km. Zároveň som vedela, že sa tam 
určite stretnú úžasní ľudia. 
Ľubica 

Výzva ,,Družstevná aktivita”, a rekonštrukcia 
Hotela Raj prišla pomerne v rovnakom čase. 
Okrem zakúpenia členských podielov a na-
výšenia obratov som rozmýšľal, ako môžem 
ešte prispieť a pomôcť Tradičnému družstvu. 
Napadlo mi, že práve brigáda a čas strávený 
pomocnými prácami pri úprave exteriéru je 
to správne riešenie. :-)  
Marián 

Na brigádu som sa rozhodla ísť, aby som aj ta-
kýmto spôsobom pomohla nášmu družstvu, 
aby som aj ja prispela k tomu, aby sa Hotel Raj 
čím skôr otvoril a aby sme ho mohli začať vyu-

žívať. A tiež ukázať, že nemám problém manu-
álne pracovať, ak to ide na dobrú vec. 
Jarka 

Brigád som sa zúčastnila rada, pretože ak mi 
to dovolili iné povinnosti, priložila som ruku 
k vybudovaniu niečoho, čo budeme využívať 
všetci. Mali sme možnosť sledovať priebeh 
prác a po každej účasti bolo vidieť pokroky, 
ktoré boli pravidelne zdokumentované. Zatiaľ 
sa robilo okolie, už sa začína ukazovať to, čo 
bolo naprojektované, bude to pekné. 
Maja



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 

Tik Tok
tradicne_druzstvo
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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


Bezkontaktné platby kartou aj napriek oba-
vám zo šírenia nového koronavírusu pro-
stredníctvom bankoviek využívalo vlani 
na Slovensku len približne 23 % Slovákov. 
Podľa dát Európskej centrálnej banky bolo 
pred pandémiou 79 % všetkých transakcií na 
miestach predaja v eurozóne realizovaných  
v hotovosti, na Slovensku to bolo 78 % tran-
sakcií. Pandémia to čiastočne obmedzila, po-
kles bol vlani na úrovni 6 % v rámci únie, v prí-
pade Slovenska išlo o štvorpercentný pokles.
 „Nepredpokladáme, že pandémia dlhodo-
bo zmení pomer platieb v hotovosti a bezkon-
taktných spôsobov v najbližších mesiacoch. 
Zároveň však treba povedať, že samotné ban-
ky už dlhšiu dobu prehodnocujú efektívnosť 
kamenných prevádzok, veľkú časť z nich už 

Počas pandémie 
sa biznis firiem 
presunul do  
on-line  
priestoru

Bezkontaktné 
platby napriek 
obavám využí-
valo vlani len 23 
% Slovákov

Pandémia nového koronavírusu presunula 
biznis do on-line priestoru. Sociálne siete 
na podporu svojho podnikania využíva vyše 
40 % slovenských firiem. Vyplýva to z ana-
lýzy Lenky Buchlákovej zo spoločnosti Fin.
GO.sk. Slovenskí podnikatelia najčastejšie 
využívajú sociálne siete na posilnenie znač-
ky a propagáciu produktov.
 Podľa dát Eurostatu sa za posledných 
osem rokov počet európskych podnikateľov 
na sociálnych sieťach zdvojnásobil. Najviac 
podnikateľov využíva tento typ podpory biz-
nisu na Malte (83 %), v Dánsku a Holandsku 
(obe 73 %), či na Cypre (71 %).
 Pandémia ešte viac urýchlila presun 
biznisu do on-line priestoru, slovenskí 
podnikatelia sú však aj tak na chvoste vo 
využívaní sociálnych sietí v biznise v rám-
ci 27 krajín Európskej únie (EÚ). V rámci 
V4 sú na tom však o niečo lepšie. Sloven-
ské firmy v tomto kontexte prekonávajú tie 
české – sociálne siete pri podnikaní využí-
va 45 % českých firiem – naopak, Poliaci 

(35 %) a Maďari (37 %) sú na tom horšie.
 V Únii využíva sociálne siete 51 % firiem. 
"Až 86 % z nich si prostredníctvom sociál-
nych médií, kam sa zaraďujú okrem sociál-
nych sietí aj firemné blogy či Youtube videá, 
buduje imidž firmy," podotkla analytička  
s tým, že je to takmer dvojnásobok v porov-
naní s rokom 2013. Druhým najčastejším 
dôvodom pre využívanie sociálnych médií je 
komunikácia navonok (45 %), najmä z kon-
kurenčného pohľadu. Štvrtina európskych 
podnikateľov využíva sociálne médiá k zís-
kaniu a reagovaniu na zákaznícke podnety, 
otázky či sťažnosti. Sociálne médiá využíval 
na hľadanie potenciálnych nových zamest-

nancov v roku 2013 takmer každý desiaty 
európsky podnikateľ, vlani už každý štvrtý.
 „Najčastejšie využívajú sociálne médiá 
európske firmy pôsobiace v turizme, v oblas-
ti sprostredkovania nehnuteľností a v malo-
obchode,“ špecifikovala Buchláková s tým, 
že podobný trend je aj na Slovensku, keďže 
na propagáciu využíva sociálne médiá 12 % 
firiem pôsobiacich v maloobchode, 10 % fi-
riem v turizme a štyri percentá firiem pôso-
biacich v oblasti nehnuteľností. "Najviac, až 
88 % firiem práve z oblasti turizmu využíva 
na propagáciu sociálne siete ako Facebook, 
Twitter či LinkedIn," doplnila Buchláková.
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zrušili a zároveň viac spoplatňujú mnohé 
bankové operácie, ktoré sa nedejú elektro-
nicky a v online priestore. To sa, samozrejme, 
prejavuje vo väčšom náraste bezkontaktných 
platieb,“ povedala ekonomická analytička 
FinGO.sk Lenka Buchláková.
 Prieskum centrálnej banky z minulého 
roka ukázal, že 67 % Slovákov sa neobávalo 
prenosu nákazy COVID-19 prostredníctvom 

bankoviek, 27 % Slovákov túto obavu malo  
a 7 % sa vyjadrilo, že neplatí v hotovosti.
 Priemerná suma, ktorú Slováci vlani mi-
nuli v hotovosti na deň, bola 24,20 eura, v prí-
pade bezhotovostných platieb to bola suma 
14,14 eura. Denne spolu s ostatnými plat-
bami, ako sú napríklad platby cez internet  
či prostredníctvom mobilných aplikácii,  
minuli v priemere 60 eur



Rozvojové banky zo skupiny G7 (siedmich 
najbohatších krajín sveta) sa v pondelok 
zaviazali, že v nasledujúcich piatich rokoch 
napumpujú 80 miliárd USD (65,98 miliardy 
eur) do afrických spoločností a projektov.
 Medzinárodný menový fond (MMF) od-
haduje, že subsaharská Afrika bude do roku 
2025 potrebovať ďalších 425 miliárd USD na 
boj proti ochoreniu COVID-19 a na zníže-
nie chudoby, ktorú aktuálne pandémia ešte 
zhoršuje. Tento región tvrdo zasiahla aj zme-
na klímy.
 Pondelkový záväzok rozvojových bánk zo 
štátov G7 (USA, Kanada, Británia, Nemecko, 
Taliansko, Francúzsko a Japonsko) vo výške 
80 miliárd USD je ich prvým kolektívnym zá-
väzkom voči africkému kontinentu.
 David Marchick, riaditeľ americkej De-
velopment Finance Corporation (DFC), 
uviedol, že zvýšenie investícií v Afrike sa 
stalo „top prioritou“ za vlády prezidenta 
Joea Bidena, zatiaľ čo Werner Hoyer, šéf Eu-
rópskej investičnej banky (EIB), ktorá vlani 

napumpovala viac ako 5 miliárd eur do Afri-
ky, vyhlásil, že EIB je pripravená ďalej spo-
lupracovať s africkými a multilaterálnymi 
partnermi.
 Tento krok prichádza v čase, keď Západ 
čelí rýchlo rozširujúcemu sa ekonomickému 
a politickému vplyvu Číny a Ruska v Afrike s 
jej rýchlo rastúcou populáciou a rozsiahlym 
nerastným bohatstvom.
 Pondelkový záväzok nasledoval tiež po 
víkendovom sľube skupiny G7, že v budú-
com roku poskytne chudobným krajinám 
1 miliardu dávok vakcíny proti ochoreniu 
COVID-19. A prísľubu, že preskúmajú pre-
rozdelenie ďalších 100 miliárd USD z fon-

Európska komisia (EK) získala na kapitá-
lovom trhu z predaja 10-ročných dlhopisov 
prvých 20 miliárd eur na financovanie plánu 
obnovy po koronakríze, uviedla v utorok pod-
večer šéfka EK Ursula von der Leyenová.
 „Mám radosť, že emisia vyvolala obrovský 
záujem,“ uviedla Leyenová a dodala, že dopyt 
sedemnásobne prevýšil ponuku.
 Náklady na obsluhu dlhu sú s úročením 
menej než 0,1 % mimoriadne nízke. EK by 
mala do konca roka na trhu umiestniť dlhopi-
sy v objeme 100 miliárd eur.
 Európska únia (EÚ) v minulom roku 
schválila program obnovy v objeme 750 mili-
árd eur, 800 miliárd eur v cenách upravených 
o infláciu, uviedla Leyenová. Finančné pros-
triedky majú pomôcť prekonať škody spôso-
bené pandémiou. Program bude financovaný 

EK predala prvé 
dlhopisy na fi-
nancovanie fon-
du obnovy

Rozvojové banky 
skupiny G7  
sľúbili 80 miliárd 
USD africkým 
firmám

predajom spoločných dlhov, ktoré sa budú 
splácať až do roku 2058. Štáty EÚ plán minulý 
týždeň oficiálne ratifikovali, čo bol predpo-
klad pre začiatok predaja dlhopisov.
 Členské štáty EÚ by mali dostať prvé pe-
niaze z fondu obnovy v júli. Časť z nich bude 
poskytnutá vo forme grantov, časť vo forme 

lacných úverov. Vlády museli EK predložiť 
detailné plány, ako peniaze použijú. EK by 
prvé plány mala schváliť v stredu (16. 6.). Ley-
enová potom prvé rozhodnutia osobne doručí 
v Portugalsku a Španielsku. Potom by podľa 
vlastných slov mala tento týždeň ešte cesto-
vať do Grécka, Dánska a Luxemburska.

dov MMF, aby pomohli chudobným štátom  
s dôsledkami pandémie.
 Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) a svetové charitatívne organizácie 
spustili minulý rok v apríli program COVAX 
s cieľom distribuovať vakcíny proti ochore-
niu COVID-19 niektorým z najchudobnej-
ších krajín sveta.
 Tento program však čelil neúspechom: 
problémom pri výrobe, nedostatku podpo-
ry zo strany bohatých krajín a nedávnemu 
rozhodnutiu Indie, ktorá je najväčším výrob-
com vakcín, obmedziť ich vývoz v dôsledku 
veľkého nárastu nových prípadov ochorenia  
COVID-19 na domácom trhu.
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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
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http://cp.td-coop.eu
mailto:helpdesk%40td-coop.eu?subject=


Pri tech. Problémoch
Kontaktujte helpdesk

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

len jednu stranu” 
sv. Augustín  

október 2019
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