
Leto plné optimizmu nielen z prestávky od 
koronavírusovej pandémie, ale aj typických 
bežných pracovných starostí je za nami.  
Spoločne sa preto vydávame na cestu  
produktívnej jesene, v ktorej rozvinieme 
aktivity, ktoré sme započali v mesiacoch za 
našim chrbtom. 
 Aj v tomto čísle Družstevmých novín si 
prečítate jeden z pekných príbehov našich 
členov, ktorí sa vydali vďaka Tradičnému 

Editorial

Družstvá s významným postavením 
v ekonomike Nového Zélandu  
30 najúspešnejších družstevných podnikov na Novom Zélande  
v roku 2020 vytvorilo príjem 42 miliárd eur. Celkovo tak vy- 
produkovali až 13 percent HDP krajiny.
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Dovolenka 2021 v Chorvátsku  
cez Program Vacation
Členovia Tradičného družstva dostali v apríli ponuku vycestovať  
do Chorvátska na ostrov Pag a užiť si dovolenku po dlhšej pauze.  
Bola som rada, že som sa prihlásila na termín od 23. 8. do 30. 8.
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družstvu na výhodnú prímorskú dovolenku, 
ktorou okrem iného pomohli budovať spo-
ločný majetok. 
 Ohliadnutie sa za letom a dovolenkami 
nemá vyvolávať smutné a nostalgické pocity 
za obdobím, ktoré je za nami. Práve naopak. 
Ako v popise Program Vacation vidieť, Tra-
dičné družstvo sa pripravuje aj na prichá-
dzajúce vedľajšie sezóny. Počíta pritom aj 
s možnosťami návratu protiepidemických 
opatrení a sľubuje oddych aj v prípade napl-
nenia čiernych scenárov. 

 So snahou na osamostatnenie a funkč-
nosť služieb a servisu družstva súvisí aj 
výrazná miera digitalizácie jeho aktivít. 
Tie potom potvrdzujú progresívne chápa-
nie ekonomického rozvoja, ktoré Tradičné 
družstvo prejavuje taktiež vo výrazne zele-
nom biznisovom zameraní. 
 Diskusii o tom, aký rozvoj zelenej energeti-
ky na Slovensku čakať, či o tom, čo sú súčasné 
bariéry tohto rozvoja, venujeme v Družstev-
ných miestach zase výrazný priestor.  

Redakcia DN



Euractiv Slovensko organizoval doposiaľ 
najviditeľnejšiu verejnú diskusiu o rozvoji 
zelenej energetiky v krajine pod Tatrami. 
Odborníci zo súkomných, ale aj štátnych 
partnerov sa pokúsili identifikovať smer, 
ktorým sa zelenanie na Slovensku uberie. 
 Na diskusii debatovali poradkyňa štát-
neho tajomníka podpredsedu vlády SR pre 
legislatívu, advokátka spolupracujúca s Via 
Iuris, zástupcovia ministerstva hospodár-
stva, ministerstva životného prostredia či 
riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltické-
ho priemyslu a OZE. 
 Zástupcovia súkromníkov tvrdia, že sú-
časná podoba povoľovania investičných zá-
merov je jednou z hlavných bariér rozvoja 
udržateľnej energetiky na Slovensku. 
 Argumentujú neprimeranou dĺžkou po-
voľovacích procesov aj účelovými zdrža-
niami zo strany verejnosti a samospráv. Od-
borná verejnosť súhlasí s tým, že konania 
je potrebné zjednodušiť. Zároveň je podľa 
odborníkov dôležité, aby bolo zachované 

Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných 
zdrojov na Slovensku?

právo dotknutých obyvateľov a nezávislých 
orgánov štátnej moci ovplyvniť investičné 
zámery, ktoré majú bezprostredný vplyv na 
ich životné prostredie.
 O zrýchľovaní povoľovania stavieb ako 
základnej podmienke rozvoja obnoviteľ-
ných zdrojov hovorí aj Európska komisia 
či slovenský plán obnovy. Vláda Sloven-
skej republiky posledné mesiace pripravila  
viaceré legislatívne návrhy, ktoré majú ten-
to stav riešiť.
 „Myslím si, že základné princí-
py sa netýkajú povoľovania ako také-
ho, prípadným predpokladom je zod-
povedať hierarchiu, čo štát očakáva 
od obnoviteľných zdrojov energie, 
aké priorizuje. Čo sa týka obnoviteľ-
ných zdrojov energie alebo zdrojov  
z vodnej energetiky, tam sme sa naozaj 
popálili. Tento problém nie je doriešený, 
nikto však vodnú energiu z obnoviteľných 
zdrojov nevylučuje. Je potrebné zabezpe-
čiť, aby sme takéto chyby neopakovali,“ 

povedal Michal Kiča, štátny tajomník 
ministerstva životného prostredia. 
 Dodal, že pri solárnej energii bol eko-
nomický problém a pri biomase nastal 
problém z environmentálneho hľadiska.  
Ak by bola podľa neho vylúčená verejnosť 
z povoľovacích procesov a delená na kvali-
fikovanú a nekvalifikovanú, tak by bola zá-
roveň znížená kredibilita pri obnoviteľných 
zdrojov energie ako takej.
 „Myslím si, že treba posilniť kompe-
tenciu a odbornosť, vytvoriť centralizo-
vané metodiky alebo usmernenia pri jed-
notlivých činnostiach. Zdôrazňujeme, že 
musí byť dialóg a na to netreba zabúdať. 
Čím viac je verejnosť zapojená, tým lepšie.  
Môže však prísť niekto, kto s projektom nemá 
nič spoločné. Doslova sa do toho nabúra  
a štátna správa sa s tým nevie dobre vyrov-
nať,“ povedal na seminári riaditeľ Sloven-
skej asociácie fotovoltického priemyslu  
a OZE Ján Karaba. 

Redakcia DN
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„Tím nie je skupina ľudí,  
ktorí spolupracujú.  
Tím je skupina ľudí,  
ktorí si navzájom dôverujú,“
Simon Sinek
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Citát 

Pandémia hádam najviac zasiahla turistický 
ruch a značne obmedzila návyky ľudí práve 
pri vytúžených dovolenkách. 
 Globálne usmernenia nám značne 
obmedzili cestovanie za oddychom. Zá-
roveň obmedzili dôležitý čas na kvalit-
ný oddych a reštart po náročnom pra-
covnom a stresovom období, ktoré každý 
z nás prežívame. V tomto období si prídu na 
svoje iba vlastníci apartmánov, chát v rôz-
nych destináciách,  kde si v súkromí užívajú 
vytúžené chvíle odpočinku, bez ohľa-
du na pandemické opatrenia. Žiaľ nie 
každý si vie dovoliť vlastniť taký apartmán 
pri mori, či v horách… Ale Tradičné druž-
stvo má pre záujemcov o dovolenkovanie  

Tradičné družstvo má riešenie ako  
dovolenkovať bezpečne, kedykoľvek,  
korona–nekorona…

a oddych efektívne a výhodné riešenie. 
 Ako člen družstva môžete jednodu-
cho navštevovať ubytovacie zariadenia 
vlastnené družstvom, alebo súkromné 
apartmány, s ktorými sa družstvo dohodlo 
na zámene pobytu. Je to chytré riešenie, 
ako si kedykoľvek užiť oddych, bez obáv 
na COVID-ové opatrenia, pričom dané 
riešenie je navyše ekonomicky výhodnej-
šie, ako štandardné možnosti oddychu. Ak si 
ako člen družstva zakúpite dovolenkový 
program, už nebudete platiť za prenájom 
ubytovania (iba nízky zámenný poplatok 
119 € za týždenný pobyt a cely apartmán) a 
bude to doživotná investícia, dediteľná pre 
ďalšie generácie. Stanete sa spoluvlastník-

mi všetkých ubytovacích zariadení druž-
stva, ktoré družstvo z predaja dovolenkového 
programu nakúpi.
 Družstvo pripravilo pre limitujúci 
počet dovolenkových programov veľkú 
500€–ovú zľavu (nákupom 300 €–ového 
Voucheru), na nákup dovolenkového progra-
mu, ktorý sa navyše dnes už ponúka aj so zvý-
hodneným predĺženým splácaním od 50 eur 
mesačne, čo je v konečnom dôsledku lacnej-
šie, ako splácanie jednej dovolenky ročne. 

„Zážitky sa nerodia zo zarábania peňazí, 
ale z ich užívania.“ 

 
Redakcia DN 
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Členovia Tradičného družstva dostali  
v apríli ponuku vycestovať do Chorvátska 
na ostrov Pag a užiť si dovolenku po dlhšej 
pauze. Bola som rada, že som sa prihlásila 
na termín od 23. 8. do 30. 8.
 Pred nástupom na cestu sme sa bližšie 
oboznámili na internete s uvedenou loka-
litou a hľadali sme možnosti ako sa tam  
dá dostať.
 Boli sme ubytovaní a apartmánoch 
Franko v obci Povljana. Jedná sa o lokali-
tu na juhovýchodnej strane ostrova, kto-
rá je vzdialená od mesta Zadar cca 45 km. 
Do Zadaru sa dá dostať autom, autobusom  
a lietadlom zo Slovenska.
 My sme využili cestu autobusom  
z Bratislavy. Ide o nočný spoj a cesta trvá  
9 hodín. Potom sa dá pokračovať do  
Povljany autobusom.
 Povljana je turisticky nové stredisko, 
kde prevládajú penzióny, pláže sú vybave-
né sprchami, ležadlami a sú tam aj bufety 

Dovolenka 2021 v Chorvátsku  
cez Program Vacation

a reštaurácie. Náš apartmán bol situovaný 
blízko pri pláži, je tam parkovisko pre autá 
a apartmány majú výhľad na more. Najväč-
šou prednosťou tejto lokality je, že pláž tam 
nie je veľká a nebolo tam veľa ľudí, more je 
krásne čisté a menilo farby od svetlo mod-
rej po tyrkysovú. Bonus navyše sme objavili 
pri večernej prechádzke po promenáde – 
nádherné západy slnka na západnej časti.
 Podľa predpovede počasia,  keď nemal 
byť pekný deň, sme sa vybrali navštíviť 
mestečko Pag, ktoré je vzdialené asi 15 km 
a chodí tam autobus z Povljany.  Posledný 
deň, pretože autobus odchádzal do Brati-
slavy vo večerných hodinách sme využili 
na prehliadku historického Zadaru. Obidve 
mestá, Pag aj Zadar patria medzi najkrajšie 
starobylé mestá na chorvátskom Jadrane.
 Počasie nám prialo a my sme si užili 
veľmi peknú dovolenku. Boli sme spokojné  
s ubytovaním a tiež prístup manželov Vuč-
kovičovcov bol veľmi pozitívny.

 Na záver už len odporúčanie pre ďalších 
členov TD – je to vhodná dovolenka pre 
tých, čo hľadajú oddych a tiež pre rodiny  
s deťmi. Kto hľadá zábavu a nočný život, 
musí hľadať iné destinácie.

Mária Kurtová a Jarmila Jurašeková, 
členky TD 

september 2021



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 
Program Vacation

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

YouTube
Družstevné Vzdelanie 

Program 
Vacation

PREZENTÁCIA

Dovolenkový program Tradičného Družstva

Tik Tok
tradicne_druzstvo
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Twitter
Tradičné družstvo

Nové*

september 2021

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/Program-Vacation-104175061926906
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://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://www.facebook.com/TradicneDruzstvoOfficial
https://twitter.com/tradicne
https://www.instagram.com/tradicne_druzstvo/
https://twitter.com/tradicne


to situácia win - win a touto spoluprácou sa 
rýchlejšie zvýši hodnota nášho spoločného 
družstevného kapitálu. Prestup do inej zdra-
votnej poisťovne je bezplatný a v konečnom 
dôsledku mi poskytnú viac výhod ako využí-
vam doteraz. V prípade ak nebudem spokojný 
so službami počas roku 2022, tak stále mám 
možnosť prestúpiť späť.

Marián Bujdoš, člen družstva 

V Union zdravotnej poisťovni som už s celou 
rodinou niekoľko rokov a som veľmi spokojná. 
Oceňujem ako rýchlo vedia ako prví reagovať 
na zmeny potrieb svojich poistencov a po-
máhajú im znížiť výdavky na zdravotnú sta-
rostlivosť. Najviac mi je však sympatické to, 

Ako dlhoročná družstevníčka chcem podpo-
rovať akúkoľvek spoluprácu družstva s inou 
spoločnosťou. Tiež sú zaujímavé pre mňa aj 
benefity tejto poisťovne v mojom pokroči-
lom veku, keďže mám už 74 rokov. Nebojím 
sa zmien, ktoré podporia dobrú vec. Preto 
som neváhala s rozhodnutím byť poistencom 
Union zdravotnej poisťovne.

Mária Fabianová, členka družstva 

Svoj prestup som vôbec dlho nezvažoval. Bol 
som rozhodnutý, že spolu s rodinou podporí-
me vzájomnú spoluprácu medzi TD a spoloč-
nosťou adv holding. Spoločnosť adv si už kú-
pila PV a do budúcna má potenciál na predaj 
ďalších PV. Verím, že pre obe spoločnosti je 

Členovia družstva prepoistením 
podporujeme svoje dovolenky
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že patrí do skupiny ACHEMA B.V. najväčšej 
družstevnej poisťovne na svete, a prispieva 
tak k posilneniu sociálnej ekonomiky. 

Zuzana Lukáčová, podpredsedníčka TD 

Do Union zdravotnej poisťovne som sa prepo-
istila už dávnejšie, ale keby som si opäť mala 
vybrať z troch možných poisťovní na trhu, opäť 
by som si vybrala Union. Jednak preto, že pri 
objednávaní u lekárov nie je tak dlhá čakacia 
doba a pri stomatologických úkonoch sa dá vy-
soká časť preplatiť. 

Anna Juhásová, členka družstva

Ešte pár dní máme možnosť podporiť spoluprácu v našom družstve prepoistením do Union zdravotnej 
poisťovne. Ďalšia takáto možnosť k prepoisteniu bude až o rok. Ide o podporu projektu spolupráce  

medzi družstvom a holdingovou spoločnosťou adv j.s.a., kde si vzájomne pomáhame sprostredkovávať 
naše produkty. Neváhajte sa preto informovať o výhodách v Union zdravotnej poisťovni,  

ktorá je u klientov vnímaná ako „odborná, férová, transparentná a spravodlivá“.  
Prepoistenie je možné len do konca septembra. 

 
Opýtali sme sa niektorých našich kolegov družstevníkov, prečo sa oni rozhodli prepoistiť. 

Prečo ste sa prepoistili 
do Union zdravotnej poisťovne? 
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30 najúspešnejších družstevných podnikov 
na Novom Zélande v roku 2020 vytvorilo  
príjem 42 miliárd eur. Celkovo tak vyprodu-
kovali až 13 percent HDP krajiny. 
 Pre porovnanie, ide o podobné posta-
venie v ekonomike ako má na Slovensku  
sektor verejných investícií, obrany, vzdelá-

Družstvá s významným postavením 
v ekonomike Nového Zélandu

Srdečne ďakujeme všetkým  
našim členom, ktorí nezištne  
svojimi finančnými príspevkami 
pomohli našej členke družstva  
p. Zuzane Šebestovej v núdzi,  
keď začiatkom leta prišla  
o strechu nad hlavou  
po vyčíňajúcom tornáde.

september 2021

vania a zdravotníckych služieb. 
 Údaje za rok 2020 tiež potvrdili rastový 
vývoj z posledných 5 rokov. Ukazujú tiež na 
významný nárast počtu novoregistrovaných 
družstevných subjektov.  
 Správa, ktorú potvrdila významná ana- 
lytická spoločnosť PwC hovorí, že naj- 

väčším družstvom podľa tržieb v krajine  
je Fonterra Co-operative Group s príjmom 
20,2 miliardy dolárov. 
Podľa správy majú družstvá 1,5 milióna  
členov a 41000 zamestnancov. Približne 72 
percent z nich je v agropotravinárskom sektore. 

Redakcia DN
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Rast cien pokračoval aj v auguste, medziroč-
ná inflácia dosiahla až 3,8 %. Informoval o tom  
v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Je to 
najvyššia hodnota od októbra 2012, teda za 
posledných takmer deväť rokov. Infláciu 
opäť ťahali nahor vyššie ceny za dopravu, 
imputované nájomné ovplyvňované cenami 
stavebných materiálov a dynamicky rastúce 
ceny potravín.
 Štatistici vyzdvihli, že kým zo začiatku 
roka ceny bývania a energií tlmili rast cien,  
v druhej polovici roka ho už naopak pod- 
porujú. Zdražovanie stavebných materiá-
lov totiž už prekrylo efekt zlacnenia energií  
v úvode roka. "K tomu sa pridali drahšie  
palivá s medziročným rastom už štvrtý  
mesiac nad úrovňou 20 %. Aktuálne v auguste  
poskočili aj ceny potravín a medziročne boli 
vyššie o 3,7 % (najviac od júna 2020), a to 
vplyvom rastu tých zložiek, ktoré narástli me-
dzimesačne, a to najmä ceny chleba a obilnín, 
mlieka, syrov a vajec ako aj mäsa," pozname-
nali štatistici. Najvýraznejší vplyv na celkový 
rast v porovnaní s predchádzajúcim mesia-
com mali ceny váhovo menej dôležitých po-
ložiek ako nábytok, pohonné látky a výrobky 

Ďalších deväť 
miliárd eur  
dostala EÚ  
na obnovu

Rast cien  
v auguste pokra-
čoval, inflácia 
dosiahla 3,8 %

Európska komisia (EK) v utorok získala 
ďalších deväť miliárd eur na podporu obno-
vy Európy po koronakríze prostredníctvom 
štvrtého vydania dlhopisov EÚ budúcej ge-
nerácie (NGEU).
 Išlo v poradí už o štvrtú sériu emisie 
dlhopisov, s čím začala eurokomisia v po-
lovici júna. Prvým vydaným bol 10-ročný 
dlhopis z 15. júna vo výške 20 miliárd eur. 
Nasledovala transakcia z 29. júna s dvoma 
tranžami vo výške 15 miliárd eur, ktorá po-
zostávala z krátkodobého 5-ročného dlhopisu  
vo výške 9 miliárd eur a 30-ročného dlho-
pisu vo výške 6 miliárd eur. Do tretice to 
bola emisia 20–ročného dlhopisu vo výške  
10 miliárd eur z 13. júla.
 Exekutíva EÚ v utorok vydala sedemročný 
dlhopis, ktorý bude splatný 4. októbra 2028.

 Komisia zdôraznila, že o dlhopis bol 
veľký záujem, keď investori prejavili 11-ná-
sobne vyšší dopyt po vydaných dlhopisoch 
ako sa pôvodne očakávalo. Silný dopyt po-
tvrdzuje pretrvávajúci záujem investorov  
o cenné papiere EÚ, čo umožnilo eurokomisii 
umiestniť dlhopisy za veľmi výhodných ceno-
vých podmienok a v súlade s doterajším dob-
rým výkonom ozdravného programu NGEU.
 Eurokomisár pre rozpočet a adminis-
tráciu Johannes Hahn po emisii dlhopisov  
v správe pre médiá uviedol, že táto transak-
cia umožňuje EK udržať stály tok financií  
pre členské štáty Únie, podporovať plány  
obnovy a odolnosti a pomôcť vybudovať  

ekologickejšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu  
Európu.
 Po utorňajšej emisii Európska komisia  
v rámci dočasného programu EÚ budúcej 
generácie vyzbierala už 54 miliárd eur. Na 
ich základe cez Nástroj na obnovu a odol-
nosť a ďalšie rozpočtové programy EÚ už 
uskutočnila prvé platby 11 členským štátom 
vo forme 13-percentného predfinancovania 
ich národných plánov obnovy a odolnosti.
 EK očakáva, že v priebehu roka 2021 cez 
emisie dlhopisov NGEU vyzbiera približne 
80 miliárd eur, ktoré chce doplniť emisiou 
krátkodobých zmeniek EÚ. Prvá aukcia zme-
niek EÚ sa plánuje v stredu 15. septembra.
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osobnej starostlivosti.
 Medzimesačne ceny vzrástli o 0,4 %, 
tempo rastu sa však spomaľovalo a bolo naj-
miernejšie za posledné štyri mesiace. Naj-
významnejšie k medzimesačnému rastu cien 
prispeli drahší nábytok, bytové zariadenia  
a bežná údržba (nárast o 1,1 %). Oproti júlu 
však zdražela aj doprava (o jedno percento). 
Zdraželi aj rozličné tovary a služby (o 0,8 %), 
kam patria napríklad predmety na osobnú 
hygienu. Naďalej rástlo aj tzv. imputované ná-
jomné, ktoré zohľadňuje náklady na vlastné 
bývanie, a to medzimesačne o 1,6 %.
 Naopak, medzimesačné zdražovanie tlmi-
li potraviny a nealkoholické nápoje (pokles  
o 0,1 %). Potraviny ako chlieb, obilniny, mlieko, 
syry, vajcia, mäso, oleje a tuky zdraželi, ovocie 
a zelenina zase zlacneli, v súhrne si však po-
traviny ako celok udržali júlovú úroveň.
 Index spotrebiteľských cien sa v auguste 
oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov, 
v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,4 %,  
v nízkopríjmových domácnostiach o 0,3 %.
 V medziročnom porovnaní rástli ceny  
vo všetkých odboroch, napríklad v bývaní  
o 2,2 %. Najviac v tomto segmente zdraželi  
položky imputované nájomné (o 8,6 %) a údržba  
či oprava obydlia (o 7,4 %).
 Potraviny a nealkoholické nápoje medzi-
ročne zdraželi o 3,7 %, a to vo všetkých devia-
tich triedach. Najvýraznejšie zdražela zelenina  
(o 12,9 %), mäso (o 2,4 %), chlieb a obilniny  
(o 2,5 %), ako aj mlieko, syry a vajcia (o 2,3 %).

V doprave boli ceny medziročne vyššie o 11,1 %. 
Najviac zdraželi ceny palív a mazadiel (o 22,1 %).
 Šiesty mesiac po sebe ovplyvňuje inflá-
ciu v medziročnom porovnaní aj rast cien  
tabakových výrobkov po úprave daní (o 16,5 %)  
a v auguste tiež vyššie ceny alkoholických  
nápojov, hlavne destilátov.
 V menšej miere k úrovni inflácie prispeli 
medziročne vyššie ceny nábytku, zariadení aj 
podlahovín (6,8 %), pokračujúci rast cien za 
noviny, knihy a kancelárske potreby o 6,6 % aj 
za dovolenkové zájazdy o 4,9 %.
 Index spotrebiteľských cien sa v auguste 
medziročne zvýšil za domácnosti zamestnan-
cov o 3,8 %,za domácnosti dôchodcov o 3,9 %, 
za nízkopríjmové domácnosti o 3,6 %.
 „V súhrne za osem mesiacov roka 2021  
v porovnaní s rovnakým obdobím roka 
2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,1 %.  
Medziročne sa index spotrebiteľských cien 
zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,2 %, 
za nízkopríjmové domácnosti o dve percentá, 
za domácnosti dôchodcov o 1,9 %,“ uzavreli 
štatistici.
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Britskí spotrebitelia po brexite platia ove-
ľa vyššie dane za tovary dovážané z EÚ ako  
pôvodne očakávali. Uviedla to v pondelok  
tlačová agentúra Belga.
 Agentúra spresnila, že britské dane z dovozu 
tovarov z krajín Európskej únie sa od brexitu vý-

Británia v utorok informovala, že odkladá 
zavedenie niektorých kontrol dovozu po 
brexite, už druhýkrát. Dôvodom sú problé-
my, ktoré firmám spôsobila pandémia no-
vého koronavírusu a napätie v globálnom 
dodávateľskom reťazci.
 Británia opustila jednotný trh Eu-
rópskej únie (EÚ) na konci minu-
lého roka. Ale na rozdiel od Bruse-
lu, ktorý okamžite zaviedol hraničné 
kontroly, Londýn naplánoval neskoršie 

razne zvýšili. Vyplýva to z výpočtov úradu UHY 
Hacker Young, ktorý vo svojej správe vychádza z 
verejne dostupných údajov.
 Podľa UHY Hacker Young britské podniky a 
spotrebitelia minuli od januára do júla tohto roka 
na dovozné dane približne 2,2 miliardy libier (2,6 
miliardy eur), čo je o 42 % viac ako za prvých se-
dem mesiacov roku 2020.
 Znamená to, že pre Britov sa import stal zlo-
žitejším a drahším. "Britské firmy nemali dosta-
tok času ani podpory na prípravu nákladov na 
brexit a s tým spojené administratívne záležitos-
ti," uviedla expertka UHY Michelle Daleová.
 Obzvlášť komplikované sú predpisy o pôvode 
tovaru. Tie stanovujú, že na tovar, ktorý nebol 
vyrobený v Európskej únii, alebo ktorého súčasti 

zavedenie kontroly dovozu niektorých to-
varov, ako sú napríklad potraviny, aby mali  
firmy dostatok času na prispôsobenie sa.
 Británia odložila najprv 1. apríla zave-
denie týchto kontrol o šesť mesiacov a teraz 
posunula termín pre úplné colné vyhlásenia 
a kontroly na 1. januára 2022. Vyhlásenia  
o bezpečnosti a zabezpečení sa budú  
vyžadovať od 1. júla budúceho roka.
 „Chceme, aby sa firmy sústredili na zo-
tavenie sa z pandémie namiesto toho, aby 
sa museli zaoberať novými požiadavkami 
na hranici, a preto sme stanovili pragma-
tický nový časový harmonogram zavede-
nia úplných hraničných kontrol,“ povedal 
minister pre brexit David Frost.
 „Podniky budú mať teraz viac času na prí-
pravu na tieto kontroly, ktoré budú postupne 
zavádzané v priebehu celého roka 2022,“ dodal.

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) 
zhoršila odhad dopytu po komodite v závere 
tohto roka. Dôvodom je šíriaci sa variant delta 
nového koronavírusu. S pokračovaním zotavo-
vania trhu počíta OPEC v budúcom roku, keď by 
dopyt mal prekonať predpandemickú úroveň.
 OPEC vo svojej pravidelnej mesačnej 
správe uviedol, že dopyt po rope by mal vo  
4. kvartáli 2021 dosiahnuť 99,7 milióna bare-
lov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní  
s prognózou spred mesiaca to predstavuje  
zníženie odhadu o 110.000 barelov/deň.
 "Zvýšené riziko prípadov ochorenia  
COVID-19, za ktorými je najmä variant delta, 

Zhoršila sa  
prognóza dopytu 
po rope v závere 
tohto roka

Briti zaplatili 
oproti vlaňajšku 
o 42 % viac za  
dovezené tovary 
z EÚ

Británia odkladá 
spustenie colných 
kontrol na tovar 
z EÚ na január

zhoršuje vyhliadky dopytu po rope v posled-
nom kvartáli tohto roka," uviedla ropná orga-
nizácia. Zároveň dodala, že v dôsledku tejto 
revízie boli údaje o dopyte po rope za 2. polrok 
tohto roka upravené mierne smerom nadol, 
čo zotavenie dopytu čiastočne presúva na  
1. polrok 2022.
 Na druhej strane, odhad na budúci rok 
je optimistickejší a do veľkej miery po-
tvrdzuje predbežné informácie od zdro-
jov zoskupenia OPEC+. To okrem štátov 
OPEC zahrnuje aj ďalších producentov  
na čele s Ruskom.
 Zdroje z OPEC+ už 1. septembra pre 
agentúru Reuters uviedli, že experti v rám-
ci zoskupenia ropných producentov upravili 
odhad rastu dopytu po komodite v roku 2022 
zhruba na 4,2 milióna barelov denne. Pôvodná 
prognóza počítala s rastom dopytu na úrovni  
3,28 milióna barelov/deň.
 Koncom minulého týždňa sa objavili in-
formácie, že túto prognózu OPEC nepotvrdí, 

jeho pondelkový odhad však od informácií 
zo začiatku septembra nebol ďaleko. OPEC  
v najnovšej správe uviedol, že v budúcom  
roku by mal dopyt po rope vzrásť o 4,15  
milióna barelov denne. To znamená dopyt na 
úrovni 100,83 milióna barelov denne, čo je nad 
úrovňou spred obdobia pandémie. "Očaká-
vame, že vzhľadom na zvyšujúci sa počet za-
očkovaných sa pandémia bude zvládať lepšie 
a ekonomická aktivita a mobilita sa vráti na 
predpandemické úrovne," uviedol OPEC.

pochádzajú z krajín mimo Únie, by sa malo uložiť 
dodatočné clo. Tento druh tovarov preto nie je 
zohľadnený v dohode o voľnom obchode dojed-
nanej medzi EÚ a Britániou.
 Belga upozornila, že ďalšie výzvy čakajú brit-
ské spoločnosti a spotrebiteľov od 1. októbra,  
keď začnú platiť nové pravidlá dovozu živočíš-
nych produktov z EÚ.

 Priemyselné zdroje v logistickom a col- 
nom sektore tiež uviedli, že ani vládna  
infraštruktúra nie je ešte pripravená  
zaviesť úplné kontroly.
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Bezpečná  
správa 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

Nástroj na 
evidenciu 
splátok PV

Družstevný systém TD-Pay je moderný nástroj, ktorý slúži na evidenciu úhrad dovolenkového programu PV. 

Evidencia a správa 
členských vkladov
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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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