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Osemdesiate druhé
vydanie

Platobná inštitúcia Payment Institution 
NFD a.s. sa z dôvodu nepochopiteľných 
kontraproduktívnych krokov jej akcionára 
NFD dostala do situácie bez príjmu a mu-
sela požiadať NBS o súhlas na spätné odo-
vzdanie povolenia na výkon činnosti. 
 Keď NFD zrušilo spoluprácu so svojou 

Editorial vlastnou platobnou inštitúciou, spôsobilo 
veľké problémy sebe aj platobnej inštitúcii. 
 NFD si previedlo zostatky z CreditPay  
a sľúbili svojim členom NFD, že nový Cre-
ditPay spustia do 7 dní, čo sa dodnes nestalo. 
Žiaľ svoje neprofesionálne kroky sa snažili 
zatieniť nepravdivými tvrdeniami, kde uvá-
dzali ako príčinu, že sa členovia NFD nevedia 
dostať k svojim členským vkladom. Nás sa to 
netýka. Táto situácia už našťastie nezasiahla 
Tradičné družstvo, ktoré si už predčasom za-
viedlo vlastný TD-PAY a všetky transakcie už 
vykonávajú banky mimo platobnej inštitúcie. 

 Tradičné družstvo pokračuje vo vízii bu-
dovania pasívnych príjmov aj cez platobnú in-
štitúciu, ktorú si sami založíme alebo vstúpi-
me do existujúcej platobnej inštitúcie. Vďaka 
členom Tradičného družstva sme oslovili inú 
existujúcu platobnú inštitúciu, v ktorej roku-
jeme o vlastníckom podiely a o pokračovaní 
v našich projektoch už samozrejme pod inou 
značkou… 
 Rokovania prebiehajú pozitívne a vyzerá 
to tak, že Tradičné družstvo čoskoro rozšíri 
svoje aktíva o spoluvlastníctvo v inej existu-
júcej platobnej inštitúcii. Je nám úprimne 
ľúto náročnej situácie v pôvodnej platobnej 
inštitúcii Payment Institution NFD a.s., ktorá 
zrejme bude musieť ukončiť svoju činnosť, ale 
na druhej strane sa zrodila nová nádej v po-
kračovaní v projekte platobných služieb cez 
novú spoločnosť. 
 Je to neuveriteľné, ale opäť sa potvrdilo 
príslovie: „Keď niečo končí všetko iba začí-
na…“ Nová spolupráca bude už bez deštruktív-
nych vplyvov aktérov negatívnej antikampane 
starej skupiny členov z NFD, ktorí pre závisť  
a chamtivosť spôsobili nutnosť presunu pro-
jektu refundácie do Tradičného družstva. 
 Nová platobná inštitúcia sa profiluje ako 
tzv. „Fin-tech“ spoločnosť, čo znamená, že 
preniká na trh s modernými platobnými rieše-
niami, ktoré určite zaujímavo podporia aj naše 
projekty. Hneď ako budú podpísané zmluvy, 
prinesieme členom viac detailov k tejto urči-
te zaujímavej fúzii, ktorá umožní Tradičnému 
družstvu zvýšiť príjmy do refundácie.  

Martin Cigánek
Predseda Predstavenstva Tradičného družstva

Verím, že sa  
spoločne máme 
na čo tešiť 

Milí členovia, prinášame Vám 
rozhovor s predsedom Kontrol-
nej komisie Tradičného druž-
stva p. Mariánom Bujdošom.

Viac na strane 4

Ako v Raji 

V septembri sme členom  
Tradičného družstva pri-
niesli Anketu, či by si vedeli  
predstaviť pobyt alebo do-
volenku v Slovenskom raji  
v Hoteli Raj.

Viac na strane 2

Keď niečo končí 
všetko iba začína…

| 82



V septembri sme členom Tradičného druž-
stva priniesli Anketu, či by si vedeli predsta-
viť pobyt alebo dovolenku v Slovenskom raji  
v Hoteli Raj. 
 V minulosti sme už vykonali predbežný 
prieskum  na Facebooku o tejto lokalite, keď sme 
chceli zistiť, či by bol u členov záujem ak by sme 
rozšírili naše dovolenkové destinácie v dovolen-
kovom programe Program Vacation o túto loka-
litu. Vyše 90 % respondentov odpovedalo ÁNO. 

2 Družstevné noviny október 2020

Ako v Raji

Vyjadriť svoj názor

Vyše 90 %
respondentov 
odpovedalo 

ÁNO. 

Ďakujeme za možnosť  
dovolenkovať v Raji... 

Slovenskom 

Veľmi zaujímavá  
destinácia, ktorá priláka 
ľudí počas celého roka… 

Fajn nápad.

Je to veľmi pekné.

Super výber.

Super. Rozhodně ano.

Ak ste sa do Ankety ešte nezapojili, 
tak tu môžete vyjadriť svoj názor:
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Prestížny časopis Fortune zaradil spoločnosť 
venujúcu sa družstevnému modelu podnikania 
Mondragon na 11. miesto rebríčka Zmeň svet. 
 Spoločnosť s viac ako 80 tisíc členmi sa 
venuje finančným, obchodným, ale aj energe-
tickým, priemyselným a digitálnym projektom 
vo viac ako 150 krajinách sveta. 
 Fortune oceňuje práve ich model podni-
kania, ktorý je zameraný na synergiu medzi 
jednotlivými zložkami firemnej štruktúry. 
 Rebríček Zmeň svet naviac akcentuje vý-
znam podnikania pre spoločnosť. Vyzdvihuje 
firmy a ich podnikateľské postupy, ktoré majú 
pozitívny dopad na sociálnu situáciu v spo-
ločnosti, či životné prostredie.

Redakcia DN

Jedným zo smerov, ktoré sú pre Tradičné 
družstvo v plánoch do budúcna kľúčové je aj 
vysoká miera digitalizácie. Tá je pevnou sú-
časťou projektov družstva v obchode, služ-
bách, či transakčných technológiách. Čísla 
hovoria jasne, v inteligentnej technológii je 
budúcnosť. 
 A to práve hlavne na poli transakčnej  
a obchodnej aktivity. Okrem zjednodušenia 
služieb sa vďaka platformám ako TD-Pay  
a platobným službám zvyšuje aj bezpečnosť 
obchodovania.  Práve to je kľúčovou oblasťou, 
pre ktorú sa zákazníci rozhodujú pre využitie 
danej služby. Platí to aj pri firemných zákaz-
níkoch, či investoroch. 
 Podiel výdavkov na kybernetickú bez-
pečnosť v prípade malých, stredných, ale aj 
veľkých firiem medziročne stúpa niekoľko 
rokov po sebe. Aj slovenské firmy hľadia na 

Družstevníctvo v ťažkých dobách boduje. 
Potvrdzuje to aj rebríček Fortune

Digitalizácia v spoločnosti je nevyhnutná. 
A stúpajú aj investície do bezpečnosti
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kyberbezpečnosť ako na investičnú prioritu 
aj napriek škrtom v rozpočtoch, ktoré spôso-
bila pandémia ochorenia COVID-19. 
 Podiel IT výdavkov na bezpečnosť 
vzrástol podľa analytickej spoločnosti 
Kaspersky pri malých a stredných pod-
nikoch z 23 percent v minulom roku na  
26 percent v roku 2020.

 Tri štvrtiny organizácií očakávajú, že sa 
ich rozpočet na kyberbezpečnosť v najbliž-
ších troch rokoch ešte viac zvýši. Firmy viac 
míňajú na kyberbezpečnosť napriek tomu, že 
ich celkové rozpočty na IT pri malých a stred-
ných podnikoch mierne klesli.

Redakcia DN

„Mnoho nápadov rastie lepšie, 
keď sú transplantované do inej 
mysle, ako je tá, kde sa objavili.“
Oliver Wendell Holmes 

Citát 



Verím, že sa spoločne máme na čo tešiť
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Milí členovia, prinášame Vám rozhovor  
s predsedom Kontrolnej komisie Tradičného 
družstva p. Mariánom Bujdošom.

Ako by ste sa predstavili našim členom?
Som manželom a otcom 4 detí. Aktuálne pod-
nikám a v týchto časoch vediem skvelý projekt 
pre ľudí v Starej Ľubovni a okolí ,,Potraviny 
priamo domov”, kde 2x do týždňa zabezpe-
čujeme v 10-tich obciach rozvoz základných 
potravín pre ľudí z týchto obcí, ktoré nemajú 
kamenné predajne potravín.  Naši zákazníci 
sú prevažne starší ľudia, ktorí si našu službu 
veľmi pochvaľujú. Nemusia už chodiť domov 
s ťažkými taškami z mesta. Šetríme im ná-
klady na dopravu za nákupom, ale hlavne ich 
čas, ktorý sa rovnako kráti každému z nás.  
Pri tom všetkom si stále viac a viac uvedomu-
jem, ako je potrebné sa postarať o seba a rodi-
nu do budúcna a pripraviť sa na jeseň života. 
Práve družstevný model podnikania je jedným  
z riešení, ako si zabezpečiť vlastný stabilný 
príjem. Verím, že to spolu dokážeme, ak bude-
me jednotní a trpezliví. Robím to, čo družstvo 
robí pre členov. Slúžim ľuďom.

Ako dlho ste členom družstva a aké je 
vaše postavenie v ňom?
Členom družstva som sa stal v lete roku 2013. 
V decembri toho istého roku som pre svoju 
rodinu zabezpečil prvý dovolenkový Program 
Vacation. Druhý PV prišiel do rodiny presne 
o rok v decembri 2014. Trvalo mi viac než 
rok (od vstupu do družstva), kým som po-
chopil o čom sú pravidelné obraty a ako sa 
tvorí refundácia. Týmto sa chcem poďakovať 
všetkým členom, ktorí upevnili moju dôveru 
v družstvo a projekt Refundácia. Postupne 
ako plynul čas som sa stal aktívnym členom  
v budovaní partnerov pre projekt BonoPay, 
pri získavaní nových členov do družstva  
a šírení myšlienky refundácie. Začali ma za-
ujímať organizačné procesy a chcel som pri-
spieť či už k riadeniu, alebo ku kontrole čin-
nosti družstva. Práve preto som stal pri zrode 
Tradičného družstva, aby sme spoločne ďalej 

rozvíjali naše vytvorené aktíva. Aktuálne  
som predsedom Kontrolnej komisie TD.

Kedy vznikla Kontrolná komisia 
a aké je jej obsadenie?
Kontrolná komisia je kolektívny, nezávislý 
kontrolný orgán družstva. KK vznikla pri za-
ložení družstva, bol som jedným zo zakladajú-
cich členov Tradičného družstva. Kontrolnú 
komisiu tvoria podľa našich stanov minimál-
ne traja členovia, ktorých do funkcie volia čle-
novia družstva na členskej schôdzi. 

Ako sa na danú pozíciu volí obsadenie?
Členov KK môžu navrhnúť pred členskou 
schôdzou členovia družstva, členovia pred-
stavenstva, prípadne ak má niekto záujem sa 
stať členom KK môže sa navrhnúť aj sám. Ako 
som už vyššie spomínal, členov KK si volia 
členovia družstva na členskej schôdzi. Zvole-
ní členovia KK si volia zo svojich radov pred-
sedu a podpredsedu.

Čo je vašou úlohou? 
Úlohy KK sú definované v stanovách druž-
stva. KK sa riadi vnútornými predpismi 
družstva. Moja úloha je preto vymedzená 
zákonom. KK sleduje dodržiavanie stanov 
družstva a predpisov, plnenie uznesení druž-
stevných orgánov, prešetruje sťažnosti čle-
nov a zamestnancov družstva, vyjadruje sa  
k účtovnej uzávierke a k návrhu na rozdelenie 
zisku, prípadne na úhradu straty, informu-

je predstavenstvo o zistených nedostatkoch  
a vyžaduje od neho vykonanie nápravy, kon-
troluje činnosť vedúcich zamestnancov a ďal-
šie ktoré jej vyplývajú zo Stanov.

Aké situácie už komisia 
pod vašim vedením riešila?
Kontrolná komisia ktorej momentálne pred-
sedám od svojho vzniku už riešila niekoľko 
požiadaviek členov, z ktorých boli 3 oprávne-
né ako podnet na KK. Prevažne išlo o poško-
dzovanie dobrého mena družstva. Členom boli 
zaslané napomenutia a výzvy. Taktiež sme za-
slali odporúčanie na predstavenstvo, kde sme 
členom predstavenstva odporúčali konať v da-
nej veci podľa Etického kódexu družstva. 

Ako často hodnotí komisia kroky druž-
stva a aké má možnosti dohliadať na na-
pĺňanie cieľov?
Členovia KK sa podľa predpisov schádzajú 
na rokovaní minimálne raz za tri mesiace, t.j.  
4 krát do roka. Naše možnosti ako som už spomínal 
viac menej definuje zákon, ale môžem Vám povedať, 
že najväčším kontrolórom sú samotní členovia, pre-
tože práve im najviac záleží na úspechu družstva.

V akom stave je Tradičné družstvo po súbore 
transformačných procesov, ako napreduje 
v dosahovaní cieľov pasívnych príjmov?
Z môjho pohľadu sme vytvorením TD vykro-
čili správnym smerom. TD má aktuálne viac 
ako 1000 stabilných členov. Veľkou vecou  
je, že v družstve už využívame vlastný TD-PAY, 
cez ktorý sú zabezpečené obraty členov. Ďal-
ším plusom je, že vytvárame projekty, aktíva, 
ktoré nám členom prinesú stabilný príjem.  
Verím, že sa spoločne máme na čo tešiť. 

Redakcia DN

Marián 
Bujdoš 
Predseda  
Kontrolnej komisie  
Tradičného družstva 

Máte svoje 
životné krédo, či motto?

„Čo sa má stať, 
stane sa!“ 
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Analytici americkej veľkobanky Goldman 
Sachs vo štvrtok predpovedali, že na sami-
te Európskej únie (EÚ) môže dôjsť k dráme 
okolo brexitu, ale podľa nich je pravdepo-
dobné, že začiatkom novembra uzavrú obe 
strany „stenčenú“ dohodu o obchode po 
brexite.
Ani po konečnom termíne na dohodu, ktorý 
britský premiér Boris Johnson stanovil na 
15. októbra a Európska komisia na 31. ok-
tóbra, nedôjde k zastaveniu rokovaní o bre-
xite, uviedol v poznámke pre klientov Sven 
Jari Stehn, analytik spoločnosti Goldman. 
Dodal, že zasadnutie Európskej rady tento 
týždeň môže ukázať „ďalšiu dávku politickej 
drámy“.
Domnieva sa tiež, že v priebehu októbra 
bude „pretrvávať pravdepodobnosť žiadnej 
dohody, ale nakoniec obe strany uzavrú za-
čiatkom novembra oklieštenú dohodu o nu-
lových clách a nulových kvótach“.
Rozhovory medzi Európskou úniou a Spo-

Analytici  
predpovedajú, že EÚ 
a Británia uzavrú 
dohodu v novembri

jeným kráľovstvom o obchode a budúcich 
vzťahoch uviazli v slepej uličke. Obom stra-
nám sa nedarí prekonať rozdielne názory na 
tri kľúčové otázky - rybolov, dodržiavanie 
pravidiel hospodárskej súťaže a mechaniz-
mov urovnávania sporov, uviedol zdroj z 
EÚ, podľa ktorého na britskej strane neba-
dať žiadny posun.
Najvyšší predstavitelia EÚ v stredu (14.10.) 
večer v spoločnej výzve Johnsonovi vyhlá-
sili, že Británia sa musí pohnúť dopredu na 

rozhovoroch o novom obchodnom partner-
stve po brexite.
„Znovu sme sa usilovali o pokrok, ktorý sa 
má dosiahnuť pri rokovacom stole,“ uviedol 
predseda Európskej rady Charles Michel v 
predvečer bruselského samitu 27 lídrov EÚ.
V novembri sa totiž neočakáva žiadny mi-
moriadny samit Európskej únie o brexite a 
obe strany potrebujú dosiahnuť aj ratifiko-
vať dohodu o budúcich vzťahoch do konca 
roka.

Nová adresa prevádzkarne
Milí členovia, Tradičné družstvo 
má novú adresu prevádzkarne.

Svoju korešpondenciu a dokumenty odteraz 
môžete zasielať na novú adresu: 

Tradičné družstvo, Levočská 1675/3A, 
064 01 Stará Ľubovňa. 
Sídlo TD zostáva nezmenené, 
J. Kráľa 21, 960 01 Zvolen. 

Na septembrovom zasadnutí predstaven-
stva TD boli do Kontrolnej komisie Tradič-
ného družstva (KK) zvolení noví členovia: 
p. Daniel Hruda a p.Milan Kaľavský ml..  
Do týchto funkcií boli zvolení ako náhradní-
ci na členskej schôdzi TD ešte v apríli tohto 
roku. Momentálne má KK troch členov a jej 
predsedom je p. Marián Bujdoš. 
 Predstavenstvo TD otvorilo rokovania  
s prevádzkovateľom hotela na spoluprácu  
v našom dovolenkovom programe PV. Jed-
ná sa o Hotel Raj v obci Dedinky - Dobšinská 
Maša v Slovenskom raji. Investičným vstu-
pom získajú členovia TD nové ubytovacie 
kapacity, čo urobí dovolenkový program PV 
ešte viac atraktívnejším pre členov. 

Redakcia DN

Čo je nové v Tradičnom družstve 



Slovensko sa pripojilo k deklarácii za vybudo-
vanie vlastného cloudového úložiska Európskej 
únie (EÚ). Informovalo o tom v piatok tlačové 
oddelenie Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
 „Pre digitálnu transformáciu EÚ je kľú-
čové bezpečné zdieľanie a ukladanie obrov-
ských objemov dát. Lenže pri využívaní tzv. 
cloudových služieb je EÚ stále do vysokej 
miery odkázaná na štáty mimo Únie, kde sa 
dnes väčšina veľkokapacitných úložísk na-
chádza,“ uviedol rezort s tým, že to prináša aj 
množstvo problémov a bezpečnostných rizík. 
Členské štáty preto prijali deklaráciu, v ktorej 
sa zaviazali spojiť sily a vybudovať európske 
cloudové úložisko novej generácie.
 „Odborníci sa zhodujú, že ďalšiu veľkú 
vlnu digitálnej transformácie spoločnosti 
a ekonomiky budú poháňať najmä potreby 
priemyslu a jeho dáta,“ pripomenul rezort. 

Slovensko je súčasťou 
deklarácie za vybu-
dovanie cloudového 
úložiska EÚ

Vlastný cloudový systém teda Únia potrebuje 
práve preto, aby dokázala obstáť v globálnej 
konkurencii a zaistiť bezpečnosť dát.
 „Našou zodpovednosťou je zabezpečiť 
pre európske podniky vhodné podmienky na 
rozvoj cloudových kapacít s globálnym dosa-
hom, ktoré uspokoja budúce potreby zdieľa-
nia a ukladania priemyselných údajov,“ zhodli 
sa signatári deklarácie.
 Podľa vicepremiérky a šéfky rezortu in-
formatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) 
je životne dôležité, aby mala Únia svoje dáta 
plne pod kontrolou a aby jej verejný sektor, 
podniky i občania mali k dátam rýchly a bez-
pečný prístup.

 

Európske veľkokapacitné úložisko má spĺňať 
najvyššie štandardy pokiaľ ide o ochranu úda-
jov, kybernetickú bezpečnosť, prenos údajov, 
transparentnosť, otvorenosť, výkon a spoľahli-
vosť. Dátová stratégia EÚ vyzýva členské štáty 
a priemysel, aby spolu s Európskou komisiou 
investovali do európskej cloudovej federácie  
a spoločných dátových priestorov.
 Európska komisia plánuje v nadchádzajú-
com programovom období 2021 - 2027 investo-
vať do cloudu viac ako dve miliardy eur, pričom 
z nového Mechanizmu na obnovu a odolnosť 
sa ešte očakávajú dodatočné zdroje. „Celkové  
financovanie v oblasti cloudu a dát by tak mohlo 
dosiahnuť až desať miliárd eur,“ uzavrel rezort.

Košický samosprávny kraj (KSK) vypraco-
val krajský plán udržateľnej mobility (PUM). 
Tento strategický a plánovací dokument  
v oblasti dopravy bude slúžiť ako podklad 
pre národný dopravný model aj ako podklad  
k čerpaniu eurofondov pre obce a mestá v kraji.  
Informoval o tom Úrad KSK.
 Kraj začal pripravovať dokument v po-
lovici roka 2018, keď sa realizovali dopravné 
prieskumy a zber údajov. Zameraný je na všet-
ky druhy dopravy, teda verejnú osobnú dopra-
vu, individuálnu automobilovú, nemotorovú 
aj nákladnú dopravu. Dlhodobý plán udržateľ-
nej mobility obsahuje spracovaný dopravný 
model kraja, a to až do roku 2050.
 Návrhová časť PUM zakotvuje najmä 
opatrenia na rozvoj trvalo udržateľných dru-
hov dopravy a návrhy na umiestnenie zá-
chytných parkovísk, prestupných terminálov, 
výstavbu obchvatov miest, nových cestných 
prepojení, rozvoj integrovaného dopravného 
systému, celkový rozvoj verejnej osobnej do-
pravy a dobudovanie diaľničnej siete.
 KSK je jediným krajom na Slovensku, kto-
rý má spracovaný aj plán dopravnej obslužnos-

Spracovali plán  
udržateľnej mobility, 
bude podkladom  
pre eurofondy

ti (PDO) ako súčasť PUM. „Analyzujeme do-
pravnú vyťaženosť jednotlivých úsekov ciest aj 
železničných tratí, prognózujeme stav do roku 
2050 a navrhujeme konkrétne riešenia do-
pravnej infraštruktúry v kraji. Samosprávam 
odporúčame realizovať opatrenia na podporu 
verejnej a nemotorovej dopravy, teda udrža-
teľných spôsobov dopravy, ktoré sú šetrné k ži-
votnému prostrediu a podporujú integrovaný 
dopravný systém na východnom Slovensku,“ 
priblížil predseda KSK Rastislav Trnka.  
 V PUM KSK sú zakreslené budúce zá-
chytné parkoviská na vstupoch do mesta Koši-
ce, a to napríklad na Zelenom dvore, U. S. Ste-
el, na Heringeši, pred Košickou Novou Vsou, 
na Pereši, v Čermeli, pred Krásnou pri Hor-
náde či na Moskovskej ulici. Záchytné parko-
viská navrhuje kraj stavať aj pri železničných 
staniciach. Vo verejnej autobusovej doprave 
odporúča využívať obojstranné autobusové 
zvozy a linky rýchleho spojenia. Obsahom sú 
aj opatrenia na zlepšenie stavu cyklistickej  
a pešej dopravy.
 Počíta sa s dobudovaním diaľničnej siete, 
prepojenie D1 by malo viesť od Košíc až po hra-
nicu s Ukrajinou. Súčasťou PUM je tiež rých-
lostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, Rožňava 
– Jablonov nad Turňou vrátane Tunela Soroška, 
ale aj ďalšie úseky rýchlostných ciest. Do roku 
2050 sú navrhnuté tiež výstavby obchvatov 
miest a nových cestných prepojení.  
 PUM KSK je spolufinancovaný z Integ-
rovaného regionálneho operačného progra-

mu, pričom celkové výdavky sa vyšplhali na 
viac ako 450.000 eur. Zhotoviteľom bola česká 
firma NDCON, ktorá pri príprave vychádza-
la z pokladov spracovaných Úradom KSK, 
Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS), 
Slovenskou správou ciest (SSC), Železničnou 
spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a Železni-
cami Slovenskej republiky (ŽSR). „Napriek 
nedodržaniu termínov zo strany dodávateľa a 
kvalite jeho čiastkových výstupov súvisiacich 
s prípravou Plánu udržateľnej mobility KSK 
sa nám podarilo po niekoľkomesačných peri-
petiách zhotoviť tento dôležitý plán pre celý 
kraj. Bude nás to však stáť o 107.000 eur viac. 
Riadiaci orgán nám udelil korekciu z dôvodov, 
ktoré spôsobil tento dodávateľ a neboli zaprí-
činené Košickým samosprávnym krajom,“ 
uviedol Trnka.
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Čínsky koncern Huawei Technologies rokuje 
so spoločnosťou Digital China Group a ďalší-
mi uchádzačmi o predaji častí svojej divízie 
smartfónov Honor. Hodnota transakcie by 
mohla dosiahnuť až 25 miliárd jüanov (3,15 
miliardy eur), uviedli zdroje oboznámené  
s touto záležitosťou.
 Huawei mení svoje priority pre sankcie 
v USA. Plánuje sa sústrediť skôr na drahšie 
telefóny ako na lacnejšiu značku Honor.
 O aktívach, ktoré sa majú predať, sa ešte 
len rozhoduje, môžu však zahŕňať značku 
Honor, časti výskumu a vývoja a s tým súvi-
siace obchodné aktivity v oblasti riadenia do-
dávateľského reťazca, uviedli dva zdroje.
 Môže ísť o predaj za hotovosť, ale výsled-
ná suma by mohla byť nakoniec menšia, me-
dzi 15 až 25 miliardami CNY, povedal jeden 
zo zdrojov.
 Spoločnosť Digital China, hlavný dis-
tribútor telefónov Honor, je horúcim kandi-
dátom na kúpu tejto značky. Medzi ďalších 
potenciálnych kupcov patria čínsky výrob-
ca elektroniky TCL a konkurenčný výrobca 
smartfónov Xiaomi, uviedli zdroje, ktoré 

Huawei rokuje  
o predaji častí svojej 
divízie smartfónov 
Honor

nechceli byť menované, pretože rozhovory sú 
dôverné.
 Koncern Huawei, najväčší svetový dodá-
vateľ telekomunikačných zariadení a druhý 
najväčší výrobca smartfónov, odmietol túto 
správu komentovať, rovnako ako TCL. Digi-
tal China a Xiaomi neodpovedali na žiadosti 
o komentár.
 Značku Honor založil Huawei v roku 
2013, ale väčšinou funguje nezávisle od ma-
terskej spoločnosti.
 Podľa analytikov bude predaj Honor pro-
spešný ako pre samotnú značku, tak pre jej 
dodávateľov a čínsky elektronický priemy-
sel. Ak totiž získa nezávislosť, na jeho nákup 
komponentov sa už nebudú vzťahovať ame-
rické sankcie proti Huawei.
 Americká vláda vlani umiestnila Huawei 
na takzvanú čiernu listinu pre tesné väzby jeho 
vedenia na vládu v Pekingu. To bráni americ-
kým firmám obchodovať s čínskym koncer-
nom, ktorý opakovane odmietol tvrdenia, že 
predstavuje bezpečnostné riziko pre USA.
 V máji Washington oznámil nové pra-
vidlá, ktorých cieľom je obmedziť schopnosť 
Huawei obstarávať si dôležité čipy pre sieťo-
vé zariadenia a smartfóny pre novú sieť 5G.
 Honor predáva svoje telefóny online pro-
stredníctvom vlastných webových stránok  
a tiež prostredníctvom maloobchodov, ta-
kzvaných tretích strán. Konkuruje spoloč-
nostiam Xiaomi, Oppo a Vivo na trhu tele-
fónov nižšej triedy v Číne. Jeho telefóny sa 

predávajú aj v juhovýchodnej Ázii a Európe.
 Podľa odhadu výskumnej spoločnos-
ti Canalys predstavovali smartfóny značky 
Honor 14,6 milióna alebo 26 % z celkového 
počtu 55,8 milióna smartfónov, ktoré Huawei 
predal v 2. štvrťroku tohto roka.
 Marže telefónov nižšej triedy však môžu 
byť veľmi malé. Honor minulý rok dosiahol čis-
tý zisk necelých 5 miliárd CNY a tržby zhruba 
70 - 80 miliárd CNY, povedal jeden zo zdrojov.
 Ak bude spoločnosť Digital China, kto-
rá je tiež partnerom Huawei v oblasti cloud 
computingu a pri ďalšom podnikaní, úspešná 
a získa Honor, plánuje financovať jeho kúpu 
väčšinou bankovými pôžičkami. Toto finan-
covanie by si mala zabezpečiť v nadchádzajú-
cich týždňoch.

Európska komisia (EK) v utorok oznámila,  
že spustila on-line portál Access2Markets 
(Prístup na trhy), ktorý má pomôcť európ-
skym malým a stredným firmám obchodovať aj  
za hranicami EÚ.
 Nový portál reaguje na požiadavky zain-
teresovaných strán, aby lepšie vysvetlili ob-
chodné dohody a pomohli spoločnostiam z EÚ 
zabezpečiť, aby ich výrobky boli oprávnené na 
zľavy z colných poplatkov. Uvedený portál bude 
slúžiť rovnako firmám, ktoré už majú rozbeh-
nuté medzinárodné obchodovanie, ako aj tým, 
ktoré zatiaľ iba skúmajú príležitosti uplatniť sa 
na zahraničných trhoch.
 Portál Access2Markets bol v utorok pred-
stavený na podujatí na vysokej úrovni s ná-
zvom „Cesta k oživeniu - posilnenie postavenia 
malých podnikov v medzinárodnom obcho-
de“, ktoré sa konalo formou videokonferencie  

EÚ spúšťa portál 
Access2Markets na 
podporu malých  
podnikov

a ktorého organizátorom bol výkonný podpred-
seda EK Valdis Dombrovskis.
 Na tomto podujatí sa na diaľku zúčastnilo 
približne 600 zástupcov malých a stredných 
spoločností. Dombrovskis počas svojho vystú-
penia uviedol, že EÚ musí pomôcť svojim spo-
ločnostiam, najmä malým a stredným podni-
kom, aby mali maximálny úžitok z obchodných 
dohôd, ktoré uzatvára Únia so svojimi partner-
mi z rôznych častí sveta.
 „Preto sme vytvorili nový portál, ktorý po-
máha našim menším spoločnostiam oriento-
vať sa vo svete medzinárodného obchodu. Toto 
jednotné kontaktné miesto pomôže európskym 
firmám čo najlepšie využiť sieť obchodných do-

hôd EÚ a získať najlepší prístup na trhy, výrob-
ky a dozvedieť sa o vstupoch, ktoré potrebujú 
pre svoj rast a udržanie konkurencieschopnos-
ti,“ vysvetlil Dombrovskis.
 Podľa jeho slov nová internetová platforma 
umožňuje spoločnostiam len za pomoci nie-
koľkých kliknutí vyhľadávať colné tarify, dane, 
pravidlá pôvodu tovarov, požiadavky na výrob-
ky, colné postupy, informácie o existujúcich ob-
chodných bariérach a tiež štatistické údaje týka-
júce sa obchodných tokov konkrétnych tovarov, 
ktoré by chceli dovážať alebo vyvážať.
 Adresa nového portálu, ktorý je prispôso-
bený na používanie aj pre tablety a smartfóny, je:  
trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content

http://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content 
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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

október 2020

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


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

len jednu stranu” 
sv. Augustín  

október 2019
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