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Deväťdesiate prvé
vydanie

Editorial
Kolegovia, partneri, vážení členovia,
Leto je už v plnom prúde a na rozdiel od
obdobia predtým, sa otvárajú aj možnosti znovu cestovať. Vytúžená rekreačná
aktivita, ktorá nám všetkým chýbala je
prirodzene v stredobode pozornosti aj
nášho Tradičného družstva.
To ponúka svojim členom výrazné zľavnené možnosti nákupov dovoleniek aj naďalej,
najnovšie však prináša taktiež zľavové vouchre, ktoré smú držitelia nielen používať, ale aj
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predávať s pridanou maržou, ktorou si zarobia.
Ide o ďalšiu naviazanú aktivitu na
investičnú oblasť družstva v turistickom
ruchu. V ňom je ďalším výrazným míľnikom
rekonštrukcia hotela Raj, ktorý vďaka
šikovným rukám členov družstva dostáva nový šat a blíži sa zdarnému zahájeniu
nových ubytovacích aktivít.
Zelené podiely, ktorými družstvo vyvíja
investičnú aktivitu v oblasti zelenej energetiky zas dostali nový vietor do plachiet
vďaka komunikovanému rozhodnutiu Eu-

Európska únia sa chystá prepísať históriu dopravy. Od roku 2035 chce, aby
sa predávali iba elektromobily
Európska únia predstavila ambiciózny „zelený záväzok“ smerom
k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Zelená energetika,
na ktorú stavilo aj Tradičné družstvo sa čoskoro stane nevyhnutnou
dominantnou energetického mixu.
/ viac na strane 2

rópskej komisie, ktorá chce členské štáty
presvedčiť k prechodu na elektromobilitu
už v horizonte do roku 2035.
V neposlednom rade patrí medzi súčasné
priority družstva taktiež rozvoj digitálnych
aktivít platobných služieb, ktoré rozvíja v spolupráci s novým partnerom: Global Payments.
O tom, ale aj o ďalších aktivitách Tradičného družstva sa dočítate v tomto
čísle Družstevných novín.
Redakcia DN

Zľavový Voucher už v ponuke.
Príležitosť pre členov družstva!
Už od polovice júla si členovia družstva môžu vo svojej členskej zóne
Samko vygenerovať Zľavový Voucher v hodnote 500 eur. Družstvo tak
pre nich vytvorilo ďalšiu príležitosť, ako si finančne prilepšiť a zároveň vytvorilo spôsob, ako marketingovo podporiť predaj svojho dovolenkového produktu Program Vacation (PV), z ktorého má na konci
dňa osoh každý z členov.
/ viac na strane 3
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Európska únia sa chystá prepísať históriu
dopravy. Od roku 2035 chce, aby sa
predávali iba elektromobily

Európska únia predstavila ambiciózny
„zelený záväzok“ smerom k dosiahnutiu
uhlíkovej neutrality do roku 2050. Zelená
energetika, na ktorú stavilo aj Tradičné
družstvo sa čoskoro stane nevyhnutnou dominantnou energetického mixu.
Plán Únie počíta s ukončením predaja áut
so spaľovacím motormi v priebehu necelých
20 rokov a urýchlením prechodu na elektrický pohon. Plán, ktorý vypracovala Európska
komisia, má zakázať predaj nových automobilov na benzín a naftu od roku 2035.
Únie chce priniesť taktiež balík rozsiahlych finančných stimulov, ktoré prinesú možnosti rozšírenia infraštruktúry pre
dopravu elektromobilmi a ktoré prinesú aj
potrebné krytie pre transformáciu výroby
autovýrobcov. Súčasťou je aj plán vdýchnuť

nový život systému EÚ na obchodovanie
s emisiami (ETS), najväčšiemu trhu s uhlíkom na svete, kde priemysel platí za právo
znečisťovať.
Návrh teraz prechádza legislatívnym systémom EÚ, musia ho schváliť Európsky parlament aj parlamenty 27 členských štátov,
v ktorých sa snažia presadiť svoje záujmy
ako lobisti z priemyslu, tak zelení aktivisti.
Legislatívny balík je oficiálne známy ako
balík „Fit for 55“, pretože jeho hlavným cieľom je zosúladiť existujúce zákony a ciele
EÚ a dosiahnuť zníženie čistých emisií až
o 55 percent do roku 2030. Predchádzajúcim
cieľom bola totiž redukcia emisií najmenej
o 40 percent oproti úrovniam z roku 1990.
Ďalším pilierom bude uhlíkový poplatok, ktorý budú platiť firmy z krajín mimo

Európy, aby sa zabezpečilo, že „špinavý“
dovoz nezíska žiadne výhody a firmám sa
neoplatí presúvať výrobu do regiónov s nižšími emisnými štandardmi.
Tento poplatok sa bude nazývať „mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc“
a znečisťovatelia dovážajúci tovar do EÚ si
budú musieť kupovať uhlíkové povolenia.
Tento krok by mohol znepriateliť obchodných partnerov EÚ, ako sú Rusko, Čína
a India.
Európske firmy z odvetví, ako sú výroba
ocele, cementu, hliníka, hnojív a elektriny,
ktoré čelia lacnejšej a viac znečisťujúcej
zahraničnej konkurencii, na zmiernenie
„úderu“ budú prichádzať o svoje emisné
povolenky len postupne.
Redakcia DN
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Zľavový Voucher už v ponuke.
Príležitosť iba pre členov družstva!

Už od polovice júla si členovia družstva
môžu vo svojej členskej zóne Samko vygenerovať Zľavový Voucher v hodnote
500 eur. Družstvo tak pre nich vytvorilo
ďalšiu príležitosť, ako si finančne prilepšiť
a zároveň vytvorilo spôsob, ako marketingovo podporiť predaj svojho dovolenkového
produktu Program Vacation (PV), z ktorého
má na konci dňa osoh každý z členov.
Podnikaví členovia môžu Zľavový Voucher ponúknuť za 300 eur a získať tak pre
svoju rodinu extra príjem. Voucher môžu
ponúkať na svojich e-shopoch, webových

Citát

stránkach, na svojich prevádzkach, v obchodoch či kanceláriách, teda všade tam,
kde sa stretávajú s potencionálnymi cestovateľmi a ľuďmi, ktorí radi dovolenkujú.
Každý záujemca o dovolenkový program
PV, ktorý si tento Voucher zakúpi, získa
zľavu pri kúpe PV až 500 eur. Stačí, že pri
objednávaní PV uvedie vo formulári číslo
Voucheru.
Záujemca má nárok na detailnú prezentáciu a vysvetlenie všetkých výhod od
nášho špecialistu. Kúpa Voucheru je bez rizika, pretože ak by si PV z rôznych dôvodov

záujemca nekúpil, môže ho využiť s doplatkom 99 eur na pobyt v družstevnom Hoteli
Raj až 1 rok od vygenerovania Voucheru
a stráviť tak príjemnú dovolenku až 6 dní
pre 3 osoby v Slovenskom raji.
Zvýšenie predaja dovolenkového programu umožní Tradičnému družstvu
urýchliť rekonštrukciu Hotela Raj a rozbehnúť projekt nabíjacích staníc, ktorý má
členom prinášať pasívne príjmy.

„Ak chceš íst' rýchlo,
chod' sám. Ak chceš íst'
ďaleko, pod'me spolu...“
africké príslovie

Redakcia DN
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Tradičné družstvo začalo spolupracovať
s poskytovateľom platobných brán
a platobných terminálov

*

NOVÉ
V DRUŽSTVE

„Spoločnosť
Global payments,
popredný svetový
poskytovateľ
platobných technológií
a softvérových
riešení.“

Ešte koncom júna sme v našom družstve otvorili spoluprácu s poskytovateľom
platobných brán a platobných terminálov pre e-shopy
a kamenné predajne. Ide o
spoločnosť Global payments,
popredným svetovým poskytovateľom platobných technológií a softvérových riešení.
Tradičné družstvo sa tak stalo
Tipérom a prostredníctvom
svojich členov tak môže obchodom a e-shopom ponúkať
platobné brány a platobné terminály na platby kartami.
Aj medzi našimi členmi sa
určite nájdu obchodníci, či začínajúci podnikatelia, ktorí sa tak môžu oprieť o silného partnera a zároveň tak pomôcť družstvu

získať príjem. Tradičné družstvo bude mať
ako Tipér odmenu z transakcií všetkých
klientov, ktorých odporučí cez svoj link a

ktorí začnú používať služby
Global payments. Stačí ak
záujemca vyplní kontaktné údaje vo formulári cez
sprostredkovateľský link
a špecialisti z Global Payments sa obratom ohlásia.
Platobná brána a terminál sú vhodné pre široké
spektrum odvetví. Majú
využitie
v
obchodoch,
reštauráciách, ubytovacích
zariadeniach, ale využijú ich aj SZČO, prepravné
spoločnosti (taxikári), organizátori športových podujatí, ale aj mestá a obce,
kde čoraz viac obyvateľov chce za služby
platiť bezhotovostne.
Redakcia DN
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Pracovná príležitosť: využi šancu a zarábaj
podporou rastu Tradičného družstva!
Hľadáme členov, ktorí by mali záujem aktívnejšie spolupracovať a okrem zaujímavých odmien môžu značne pomôcť naštartovať rast družstva.
Spolupráca bude spočívať v predaji: dovolenkového programu PV, zľavových voucherov, platobných brán pre e-shopy a platobných terminálov pre predajne.

TVOJ RAST
V KARIÉRE

Staň sa naším
špecialistom
Top príjem od 2 000 do 8 000 € mesačne

POZÍCIA
V MARKETINGU

Záujemcovia píšte na →

info@td-coop.eu

Družstevníci šetria pri rekonštrukcii
tisíce eur…
Rekonštrukcia Hotela Raj prebieha už od polovice apríla. Nepriaznivé počasie a komplikácie s dodávkou stavebných materiálov spôsobili, že sa obnova hotela natiahla o viac ako
mesiac. V týchto dňoch už však Hotel Raj víta
prvých družstevníkov na dovolenkách.
Samotní členovia družstva investovali
do rekonštrukcie hotela svojpomocne vyše
1000 hodín pomocných prác. Išlo prevažne o
úpravy kvetinových záhonov, výsadbu zelene,
vyrovnávanie terénu a úprava okolo hotela,
ale aj pomoc pri obkladaní fasády kameňom,
či rôzne iné pomocné práce pri rekonštrukcii,
čím sa ušetrilo okolo 10.000 eur!
V druhej fáze budeme pokračovať v rekonštrukcii interiéru, kde plánujeme zmodernizovať všetky súčasné izby a dobudovať ďalšie.
V tretej etape prác plánujeme dobudovať aj
wellness a ďalšie apartmány k hotelu na vedľajšom pozemku. Celkovo tak hotel bude mať
asi 22 ubytovacích jednotiek a družstvo bude
mať k dispozícii dostatočný počet apartmánov a izieb, ktoré postačujú pre členov, ktorí
vlastnia dovolenkový program Program Vacation (PV). Vďaka ďalším voľným izbám môžeme predať ďalšie PV, z ktorých si môžeme
zakúpiť ďalšie apartmány v nových destináci-

ách. Tým sa zabezpečí rozvoj nášho jedinečného dovolenkového programu PV.
Hotel Raj má pre nás členov družstva veľký
význam. Pomáha nám naštartovať dovolenkový
program a tým rozbehnúť tok investícií do kľúčových projektov na tvorbu pasívnych príjmov.
Ďakujeme všetkým členom družstva, ktorí sa

osobne zúčastňujú na brigádach, ale aj tým, ktorí pomáhajú družstvu iným spôsobom. Družstvu najviac pomáha, keď každý člen privedie
do družstva jedného nového člena, alebo si kúpi
ďalší členský vklad, dovolenkový program, alebo zvýši obrat na svojom družstevnom účte.
Redakcia DN
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Kam v našom Raji?

Slovenský raj, kde sa nachádza Hotel Raj
ponúka množstvo trekingových, prechádzkových, oddychových i zážitkových možností. Jednou z nich je aj strávenie času na
Palcmanskej Maši.

Palcmanská Maša
je najväčšia vodná nádrž na území národného parku Slovenský raj, vytvorená na
hornom toku rieky Hnilec, v kotlinovitom
rozšírení údolia pod južnými skalnatými
zrázmi Geráv. Na jej brehoch sa nachádzajú
športové a rekreačné zariadenia.
Priamo na jazere sú umiestnené zariadenia rybného hospodárstva. Pozdĺž vodnej nádrže nájdete pestrú ponuku reštauračných, ale aj športových služieb vrátane
požičovne vodných bicyklov , kajakov ,
paddle boardov a člnov. Voľný čas tu môžete stráviť príjemnou prechádzkou, avšak

príroda v okolí Maše ponúka aj pestré možnosti na turistiku.

Cykloturistika

bicyklov aj člnov. Vodným byciklom sa môžete dostať až do Stratenskej Píly, ktorá je
vzdialená od Dediniek asi 45 minút.

Pre obľúbencov cyklistiky je v Hoteli Raj
a okolí možnosť vypožičania horských aj
elektrických bicyklov. Máte na výber zo
širokej škály cykloturistických trás. Napr.
Hnilecká cyklomagistrála, ktorá spája dve
významné strediská cestovného ruchu južnú časť Národného parku Slovenský raj s
umelou vodnou nádržou Ružín. Dĺžka: 70
km, prechádza 11 obcami.

Paddle board

Člnkovanie a vodný bicykel

Vybrali sme Vám pár aktivít, pre ktoré
je náš Raj dokonalým miestom. Vďaka ním
zrelaxujete na tomto čarovnom mieste a aktívne si oddýchnete.
Tak hor sa na naše „more“ kolegovia,
partneri, vážení členovia, v Raji!
Redakcia DN

Ako si užiť Palcmánsku Mašu a nenamočiť sa? No predsa vypožičaním člnu!
Požičovňa je priamo v Hoteli Raj, na brehu
Palcmanskej Maše pri móle alebo pod Kolibou Zuzana kde je požičovňa vodných

Maša je ideálnym miestom pre čím
ďalej tým viac obľúbený Paddle Boarding.
Aby ste si užili tento zábavný šport pochádzajúci z Havaja, nepotrebujete špeciálnu
kondíciu ani športové skúsenosti. Princíp
Paddle boardingu spočíva v tom, že stojíte na
doske a pohybujete sa po vodnej hladine vďaka predĺženému pádlu.

júl 2021
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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.

Tik Tok
tradicne_druzstvo
Instagram
tradicne druzstvo

Twitter
Tradičné družstvo

Facebook
Tradičné družstvo
- oficiálna stránka
(Otvorená skupina
pre verejnosť)

Facebook
Klub Tradičného družstva
(Uzavretá klubová stránka
určená len pre členov družstva)

YouTube
Družstevné Vzdelanie
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Štáty EÚ pod
tlakom krízy
prijali zmeny
a doplnky v
smernici o DPH
Členské krajiny EÚ sa v utorok dohodli na
prijatí pozmenenej a doplnenej smernice
o DPH, ktorou sa v reakcii na pandémiu
ochorenia COVID-19 zavádza dočasné oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri dovoze a dodávkach určitých tovarov.
Smernica označená ako "kúp a daruj" uľahčí Európskej komisii (EK) a agentúram EÚ
nákup tovarov a služieb s cieľom ich následnej
bezplatnej distribúcie členským štátom v súvislosti s prebiehajúcou koronakrízou.
Vďaka aktualizácii smernice sa nákupy
tovarov a služieb uskutočnené niektorým
z orgánov EÚ v mene členských štátov,
v reakcii na pandémiu, dočasne pridávajú na
zoznam oslobodených transakcií uvedených
v smernici o DPH. Nové výnimky umožnia
poskytnúť viac darov členským štátom EÚ
a ich inštitúciám, pretože zbavia orgány EÚ
rozpočtovej a administratívnej záťaže.

V dôsledku zmien a doplnkov v smernici
budú môcť EK a agentúry EÚ čo najlepšie
využívať rozpočet EÚ na riešenie následkov
pandémie ochorenia COVID-19. Komisia
pripomenula, že po ukončení mimoriadnej
zdravotnej situácie sa príslušné sadzby DPH
obnovia.
Komisia predložila návrh na oslobodenie od DPH pri nákupoch uskutočňovaných
orgánmi EÚ vlani v apríli, niekoľko týždňov
po vypuknutí koronakrízy. Dovtedajšie výnimky zo smernice sa totiž nevzťahovali na
nákupy určené ako dary členským štátom

alebo zdravotným orgánom či nemocniciam,
pretože sa to nepovažovalo za oficiálne použitie zdrojov EÚ. Dohodnuté oslobodenie od
DPH pre nové tvary a služby rozšíri možnosť
využívania dostupných zdrojov aj na poskytovanie tovarov a služieb v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.
Smernica sa bude uplatňovať so spätnou
účinnosťou od 1. januára 2021, čo znamená,
že pokryje aj opatrenia, ktoré sa už od začiatku tohto roka zaoberajú účinkami pandémie alebo ktoré práve prebiehajú.

ovzdušia, osvetlenia priechodov pre chodcov,
systémy na reguláciu mestskej hromadnej
dopravy (MHD) v mestách, prepojenie mestských informačných systémov či zber, vyhodnocovanie a ďalšie použitie údajov. O podporu
sa mohli uchádzať tiež projekty na zavedenie
chatbotu či migráciu open source riešení.
„Veľká časť miest svoje projekty zamerala
na reguláciu dopravy v mestách, zefektívnenie verejného osvetlenia, lepšie nakladanie
s odpadmi alebo parkovanie. Zaviesť najnovšie technológie do každodenného života
občanov sa rozhodli veľké mestá ako Prešov,
Žilina, Trnava, Banská Bystrica či Košice, ale
aj menšie ako Snina, Kežmarok, Bojnice, Zlaté
Moravce, Vráble, Holíč i Nesvady,“ vymenoval

rezort. Banskobystrický, Košický samosprávny kraj aj mesto Bytča chcú smart city riešenia aplikovať formou zavedenia chatbotu, aby
zlepšili poskytovanie elektronických služieb
pre občanov.
Dopytovo orientovaná výzva Moderné
technológie je jednou z výziev v rámci prioritnej osi 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jej cieľom je zaviesť do
služieb a procesov inštitúcií verejnej správy najmodernejšie technológie, ktoré majú
uľahčiť prístup občanov k službám a zlepšiť
komunikáciu občanov s úradmi.
Na jeden projekt je možná podpora od
200.000 do jedného milióna eur. Kladným hodnotením prešlo 35 z 45 doručených projektov.

Alokácia vo
výzve pre smart
city riešenia
sa zvýšila na
22,5 mil. eur
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zvýšilo alokáciu
v dopytovej výzve Moderné technológie z pôvodných 7,5 milióna eur na 22,5 milióna eur.
Môže za to vysoký záujem. Cieľom výzvy je
podporiť smart city riešenia v mestách. Informoval o tom v pondelok tlačový odbor MIRRI.
"Teší ma, že na našu výzvu zareagovalo toľko
žiadateľov zo všetkých krajov. Je to dôkaz, že
slovenské mestá majú veľký záujem o inovatívne riešenia, ktoré prinesú obyvateľom nové
a kvalitnejšie služby," poznamenala vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová
(Za ľudí). Prínos smart city riešení v jednotlivých mestách od Bratislavy až po Sninu podľa
nej pocítia občania už v krátkom čase.
Mestá získali v rámci dopytovej výzvy
Moderné technológie podporu z eurofondov
na zavedenie tzv. smart city riešení. Ide napríklad o parkovacie senzory, monitorovanie
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Stellantis plánuje
investovať vyše
30 miliard eur do
elektrifikácie áut
Automobilka Stellantis plánuje investovať
v najbližších štyroch rokoch viac než 30 miliárd eur do elektrifikácie svojich vozidiel.
Uviedla to firma vo štvrtok s tým, že túto
stratégiu by malo podporiť päť závodov na
batérie v Európe a USA.
Štvrtá najväčšia automobilka na svete,
ktorá vznikla v januári fúziou taliansko-americkej firmy Fiat Chrysler a francúzskej spoločnosti PSA, uviedla, že investície za viac
než 30 miliárd eur do elektrifikácie vozidiel
plánuje zrealizovať do konca roka 2025.
Spoločnosť informovala, že jej cieľom je,
aby sa nízkoemisné autá podieľali na jej celkovom objeme predaja v Európe viac než 70
% a v USA viac než 40 %. Zároveň dodala, že

všetky jej značky, ktorých je celkovo 14, budú
ponúkať plne elektrické vozidlá.
Podľa Stellantisu jeden z piatich závodov
na batérie bude v talianskom meste Tremoli,
kde má Stellantis závod na výrobu motorov.
Pridá sa tak k už skôr oznámeným závodom
v Nemecku a vo Francúzsku. Firma zároveň
dodala, že ďalší závod plánuje v USA.
Konkurent Stellantisu, firma Renault,
minulý týždeň informoval, že 90 % jeho

hlavných modelov bude do roku 2030 plne
elektrických. To je čiastočná zmena oproti
predchádzajúcim plánom, keď spomínaných
90 % mala firma dosiahnuť prostredníctvom
ako elektromobilov, tak aj hybridov.
Nemecký Volkswagen zasa očakáva, že
elektromobily sa budú na celkovom predaji vozidiel spoločnosti v Európe v roku 2030 podieľať 55 %. V prípade rovnomennej značky VW
by ich podiel mal dosiahnuť viac než 70 %.

financií, sú posledným krokom pred tým, ako
členské štáty môžu uzavrieť dohody o grantoch a pôžičkách s eurokomisiou a začať prijímať finančné prostriedky na vykonávanie
programov a cieľov ukotvených v ich národných plánoch.
Európska komisia sa netajila cieľom, že
ešte v priebehu leta chce uvoľniť prvé platby
krajinám, ktoré ako prvé predložili do Bruselu
svoje národné plány obnovy.
Slovinský minister financií Andrej Šircelj,
ktorého krajina predsedá Rade EÚ, utorňajšie rozhodnutie schváliť takmer polovicu národných plánov členských krajín považuje za
veľký krok vpred pre oživenie európskeho hospodárstva. "Umožní to členským štátom podpísať prvé dohody o financovaní a uskutočniť
platby predbežného financovania. S podporou
EÚ môžu členské štáty spustiť potrebné re-

formy a investície potrebné na oživenie, posilnenie a transformáciu svojich ekonomík.
Rozhodnutia Rady EÚ umožnia členským štátom využívať finančné prostriedky nielen na
zotavenie sa z pandémie, ale aj na vytvorenie
odolnej, ekologickejšej a digitálnejšej, inovatívnej a konkurencieschopnej Európy pre ďalšie generácie EÚ," uviedol v správe pre médiá.
Cieľom finančnej pomoci EÚ z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) vo
výške 672,5 miliardy eur je podporiť oživenie európskej ekonomiky podporou reforiem
a investičných projektov členských štátov.
Opatrenia schválené v národných plánoch sa
sústredia okolo šiestich pilierov. Patria k nim
zelená a digitálna transformácia, inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a sociálna
a územná súdržnosť.

Ministri financií
EÚ odobrili
plány obnovy
12 štátom vrátane
Slovenska
Ministri hospodárstva a financií EÚ (Ecofin)
v utorok v Bruseli schválili prvú sériu národných plánov obnovy a odolnosti. V prvej skupine 12 členských krajín, ktorých národné plány
ministri financií odobrili, je aj Slovensko.
Ecofin posudzoval národné plány Belgicka, Dánska, Francúzska, Grécka, Lotyšska,
Luxemburska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Španielska a Talianska.
Všetky uvedené krajiny, ktorých národné plány obnovy a odolnosti po koronakríze už predtým v priebehu júna schválila aj Európska komisia, dostali zelenú na použitie fondov, ktoré
dostanú cez ozdravný plán známy ako EÚ budúcej generácie (NGEU).
Prijatie vykonávacích rozhodnutí Rady
EÚ o schválení národných plánov umožňuje
členským štátom podpísať dohody o grantoch
a pôžičkách, ktoré im sprístupnia predbežné
financovanie až do výšky 13 % z celkového objemu vyčlenených zdrojov.
Všetkých 12 uvedených členských štátov
požiadalo o predbežné financovanie z im pridelených prostriedkov.
Rozhodnutia, ktoré dnes prijali ministri
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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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október 2019

Program
Vacation

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

