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TUBAPACK získal ocenenie Silver EcoVadis Medal

Stalo sa tak po prvýkrát v histórií
spoločnosti, ktorá siaha až do roku
1973. Ocenenie “Silver EcoVadis
Medal” (strieborná EcoVadis medaila) získala žiarska tubáreň za
svoju angažovanosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti ﬁrmy.
Agentúra EcoVadis je uznávaná a nezávislá platforma, ktorá skúma spoločenskú zodpovednosť ﬁriem podľa
medzinárodne platných štandardov.
Cieľom hodnotenia platformy EcoVadis
je poskytnúť obchodným partnerom
úplnú transparentnosť výkonnosti podniku v oblasti Corporate Social Responsibility. Taktiež poskytuje ﬁrmám
podporu pri zlepšovaní výkonnosti v

vážime,“ uviedol riaditeľ spoločnosti
TUBAPACK Richard Pittner s tým, že
hodnotenie prebehlo elektronicky.
„Našim cieľom je sa neustále zlepšovať
a i naďalej rozvíjať naše aktivity vo všetkých uvedených oblastiach,“ doplnil Ri„V tejto platforme sme zaregistrovaní chard Pittner.
už niekoľko rokov, každoročne prebieha hodnotenie a tento rok sa nám po- Výrobca hliníkových a laminátových túb
darilo získať ocenenie, ktoré si veľmi sa snaží o neustály rast, prináša inováoblasti udržateľného rozvoja. EcoVadis hodnotí ﬁrmy na základe 4 kritérií:
dodržiavanie ľudských práv a spravodlivé obchodné praktiky, životné
prostredie, etika a udržateľný rozvoj.

cie a plní stále náročnejšie požiadavky
svojich odberateľov. Začiatkom tohto
roka pridala spoločnosť TUBAPACK,
a.s. do svojho portfólia novú „zelenú“
Go Green! tubu, ktorá je vytvorená zo
100 % recyklovaného hliníka. Rovnako
ﬁrma investuje aj do nových výrobných
liniek. Len v tomto roku pribudli do výbavy spoločnosti ďalšie dve linky na výrobu hliníkových túb.

BREXIT – Koniec
prechodného obdobia
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska 31. januára 2020
opustilo Európsku úniu na základe
Dohody o vystúpení. Obe strany sa
dohodli na prechodnom období do
31. decembra 2020, počas ktorého
naďalej platí legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie.
Európska únia a Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia rokujú o nastavení budúcich obchodných vzťahov.
Stále však nie je jasné, ako vzájomné
rokovania dopadnú a či výsledkom rokovaní bude dohoda.
V prípade, že EÚ a Spojené kráľovstvo

nedosiahnu vzájomnú dohodu, budú
sa od 1. januára 2021 uplatňovať podobné postupy, aké v súčasnosti uplatňuje EÚ voči tretím krajinám (napr. voči
USA).
V prípade dovozu a vývozu tovaru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom to bude
v praxi znamenať zavedenie colných formalít súvisiacich s prepustením tovaru a
platbu colného dlhu.
Pre turistický styk by v tom prípade platili
obmedzenia na množstvo tovaru, najmä
tabakových výrobkov a alkoholických
nápojov, ktoré bude možné doviezť do
EÚ bez toho, aby bolo nutné zaplatiť
clo, DPH a spotrebnú daň. Batožina pri
vstupe do EÚ zo Spojeného kráľovstva

môže podliehať colnej kontrole.
Odporúčame preto spoločnostiam,
ktoré v súčasnosti obchodujú, alebo plánujú obchodovať so Spojeným
kráľovstvom, aby sa na tieto opatrenia
dôkladne pripravili.
Všetky potrebné informácie a podmienky, ktoré musíte splniť pri vašich
obchodných transakciách v prípade
nedosiahnutí dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, vám ochotne poskytnú colní špecialisti zo spoločnosti
ALUTIREX, s.r.o. Kontakt:
Telefónne číslo: 045/608 8945, e-mail: logistika@alutirex.sk
Ing. Maroš Dolinský

AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
IČO: 46576444, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro,
vložka č. 21733/S (ďalej len AreaServis)

Ponúka na prenájom kancelárske priestory
v administratívnej budove
pri hlavnej vrátnici do areálu ZSNP.
Bližšie informácie poskytne Ing. Ľubica Vidrová,
Tel.: 045 6088931, 0902907094

vychádzame už 64 rokov
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