
P O N U K A 
n á h r a d n é h o   p l n e n i a 

 

z členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO  
 



I N F O R M Á C I A 
K NÁHRADNÉMU PLNENIU PODĽA ZÁKONA č. 5/2004 Z. z. 

 
Zamestnanci so zdravotným postihnutím v členských družstvách CPS, chránených dielňach a 
chránených pracoviskách vyrábajú výrobky, ktoré sú zaujímavé a cenovo dostupné pre dennú 
i dlhodobú spotrebu a sú vhodné pre rôzne oblasti použitia. Využitím možnosti odobrať 
niektorý z ponúkaných produktov a služieb máte možnosť splniť si jednak zákonnú povinnosť 
v zmysle zákona č. 5 / 2004 Z. z. o službách zamestnanosti (§ 63 až § 65), 
a zároveň podporiť zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, pre ktorých je práca 
a udržanie si zamestnania v súčasných zložitých ekonomických podmienkach v mnohých 
prípadoch aj zmyslom života. 
 
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 odst.1 písm. d) 
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“) povinný zamestnávať občanov so zdravotným 
postihnutím podľa § 9 ods. 1. zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 %, z celkového počtu 
jeho zamestnancov. 
 
Pozor! Ak firma zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo 
nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyššiu ako 70 %, 
ráta sa tento zamestnanec za troch občanov so zdravotným postihnutím. Počet zamestnancov 
sa počíta z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za 
kalendárny rok.  
 
Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, 
zákon mu umožňuje plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 
náhradným plnením: 
1. zadaním zákazky podľa § 64 zákona 
2. odoberaním výrobkov alebo služieb podľa §64a zákona 
3. zaplatením odvodu podľa § 65 zákona 
4. vzájomnou kombináciou plnenia povinností podľa §63 ods. 1. písm. d) zákona, § 64 
zadávaním zákaziek na účely plnenia povinného podielu, §64a odoberaním výrobkov alebo 
služieb a §65 zákona zaplatením odvodu ( kombináciou zamestnávania, zadávaním zákaziek, 
odoberaním výrobkov, alebo služieb a uhradením odvodu ). 
 
V znení zákona zamestnávatelia na započítanie jedného občana so zdravotným 
postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona, môžu zadávať zákazky, odoberať výrobky alebo 
služby od chránených dielní, chránených pracovísk, občanov so zdravotným postihnutím, 
ktorí prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť ako aj od 
zamestnávateľov, ktorých zamestnanci sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo na 
poskytovaní odobratých služieb vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 
zákona. 

 
www.cpscoop.sk 



Informácia o COOP PRODUKT SLOVENSKO 
 
COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava 
Tel : 02/58241 201, 370      Fax : 02/53412 412 
E-mail: office@cpscoop.sk     Web : www.cpscoop.sk 

 
Predsedníčka  CPS : Ing. Iveta Chmelová  
Podpredseda CPS : Ing. Ján Koleják  

 
 
COOP PRODUKT SLOVENSKO je otvoreným záujmovým združením právnických 
osôb združujúcim výrobné družstvá a iné družstva založeným za účelom:  

 presadzovania a podpory záujmov členských družstiev a ich členov pri riešení 
spoločných družstevných záležitostí,  

 zastupovania záujmov členských družstiev vo vzťahu k štátnym, vládnym 
orgánom, mimovládnym organizáciám, záujmovým združeniam v republikových 
a zahraničných družstevných orgánoch a organizáciách,  

 účasti na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a zásadných opatrení 
dotýkajúcich sa družstevníctva,  

 podpory vzájomnej pomoci a spolupráce členských družstiev,  
 rozvoja humanitných myšlienok a cieľov v činnosti družstevníctva s osobitným 

zreteľom na družstvá zamestnávajúce zdravotne postihnutých občanov,  
 vytvára podmienky v spolupráci s ostatnými družstevnými zväzmi na vznik, 

spoluprácu a svojpomoc všetkých typov družstiev.    

 COOP PRODUKT SLOVENSKO realizuje najmä:  
 financovanie osobitných potrieb výrobných družstiev invalidov a individuálnou 

formou pomáha členom a zamestnancom družstiev pri ťažkých životných 
situáciách,  

 metodicky pomáha a usmerňuje členské družstvá v právnej, legislatívnej 
a ekonomickej oblasti a podporuje vzdelávanie svojich členov v týchto oblastiach  

 vykonáva poradenskú činnosť pri zakladaní družstiev,  
 vytvára a spravuje majetok združenia a fondy , ktoré slúžia na úhradu nákladov na 

činnosť združenia, na úverovanie členských družstiev a na rozvoj výrobného 
družstevníctva.  



COO PRODUKT SLOVENSKO podporuje zamestnávanie občanov so zdravotným 
postihnutím :  
 presadzuje záujmy členských družstiev zamestnávajúcich OZP 
 aktívne lobuje v prospech zachovania zamestnanosti občanov so zdravotným 

postihnutím 
 zúčastňuje sa na seminároch, konferenciách a podujatiach zameraných na 

zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím 
 pripomienkuje zákony, najmä Zákon o službách zamestnanosti  
 propaguje ponuku náhradného plnenia členských družstiev 
 spolupracuje s organizáciami zamestnávajúcimi a presadzujúcimi záujmy občanov 

so zdravotným postihnutím  
 prostredníctvom RÚZ nominuje zástupcov do Výborov pre otázky zamestnanosti 

pri jednotlivých úradoch práce 
 vymieňa si skúseností zo zahraničím,  najmä SČMVD 
 

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA 
CPS DOKORÁN 

Adresa : Mliekárenská, 10, 824 92 Bratislava 
T.č. : 02/58241 231 

 
Zakladateľom  neziskovej organizácia je COOP PRODUKT SLOVENSKO.  

Nezisková organizácia bola zapísaná dňa 16. 10. 2012.  
 
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti: 
 

 ochrany ľudských práv a základných slobôd so zameraním na zdravotne postihnutých  
občanov najmä formou podporovania ich zamestnávania a začleňovania do 
spoločenského života 

 
 tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s  

     cieľom      zvýšenia   vedomostnej úrovne a zručností formou: 
 organizovania besied, stretnutí, školení, kurzov, seminárov, osvetových podujatí,    

        výstav a   prezentácií,    
 organizovaním kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a ďalšie služby v  

       oblasti  výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so        
       zameraním na  informačné služby formou: 

 analýz, rozborov, prieskumov, realizáciou a spracovaním projektov, 
poskytovaním informácii a konzultácií i  informačné služby prostredníctvom 
internetu. 



 
 
Pracovné rukavice – TERN 

Dlaň zo žltej hovädzej štiepenky.  
Chrbát a manžeta z pruhovanej bavlnenej tkaniny, podšívka v dlani.  
Dámske veľ. 9" s bielou tkaninou na chrbte. 
 
 
Pracovné rukavice – MAGPIE 

Zdvojená dlaň zo šedej a zelenej hovädzej štiepenky.  
Chrbát a tuhá manžeta z bielej bavlnenej tkaniny, teplá podšívka 
 
 
Pracovné rukavice - FRANCOLIN 
Jednofarebná lícová nábytková hovädzina, plná podšívka. 
 
 
 
Zváračské rukavice - SANDPIPER 
Čierna hovädzia štiepenka, dĺžka 35 cm, kryté švy, bavlnená podšívka – certifikát 
pre zváračské práce. 
 
 
 
Zváračské rukavice – HARPY 
Zelená hovädzia štiepenka, dĺžka 35cm, kryté švy, bavlnená podšívka. 
 
 
 
 
Tričko bavlnené s krátkym rukávom 

Tričko bavlnené s krátkym rukávom  
Materiál: Bavlna, 150 g/m² 
 
 
 

 
 

PREHĽAD VÝROBKOV A SLUŽIEB 
CHRÁNENÝCH DIELNÍ A CHRÁNENÝCH PRACOVÍSK 

DOZA, výrobné družstvo, Michalovská 73, 073 01  Sobrance 
Tel. : 056/652 1058  Fax : 056/652 1058  E-mail : eva.dobiasova@pobox.sk  
web : www.doza.sk             
 
Činnosť CHD a CHP: výroba pracovných odevov, krajčírstvo 



 
 
Ľadvinový pás 
Materiál – plyš 
 
 
 
Ušianka 
Zimná ušianka keprová podšitá prešívanou zateplinou 
Materiál:100% Ba-kepr/plyš 
 
 
 
Pracovné nohavice s náprsenkou LUX PLUS 

Zapínanie trakov na spony, náprsné vrecko na zips.  
Materiál: 100%Ba-kepr, 260 g/m² 
 
 
 
Plášť lekársky  
 
Plášť klasického strihu  
Dámsky, pánsky, dlhý rukáv, vzadu s rázporkom.  
Materiál: 100%Ba-keper  
              100%Ba-DOMESTIC 
 
 
Košela lekárska 

Košeľa klasického strihu  
Pánska a dámska s krátkym rukávom.  
Materiál: 100%Ba-DOMESTIC 
 
 
 
Nohavice lekárske, dámske 

Dámske nohavice klasického strihu  
Pevný pás so sťahovačkou, bočné zapínanie.  
Materiál: 100%Ba-keper 
 
 
 
Nohavice JUNA 

Zateplené impregnované nohavice do pásu  
Materiál: 100% bavlna, výplň 100% polyester 
 
 
 
Montérková súprava CLASIC  

Blúza rovný strih, nohavice do pása na šnúrku, zosilnené kolená.  
Materiál: 100% Ba; 240 g/m²  
              65% PES/35% Ba, 245 g/m² 
 
 

 
 
 



 
Kabát JUTOS 
Zateplený bavlnený kabát "prešivák"  
Impregnovaný s odnímateľnou kapucňou.  
Materiál: 100% bavlna, výplň 100% polyester 
 
 
 
 
Montérková súprava MODUS 

Blúza bundový strih, predné zapínanie na gombíky, nohavice s náprsenkou  
Materiál: 100% Ba; 240 g/m²  
                 65% PES/35% Ba, 245 g/m² 
  
 
 
Členková obuv ARDON – bez oceľovej špice 
Celokožená obuv bez oceľovej špice  Polyuretánová podrážka PU2D odolná 
olejom, pohonným hmotám, nízkym teplotám.  
Vnútorná výstielka z netkaného textilu.  
Variant ARDON S1 s oceľovou špicou,  
variant ARDON S1P s oceľovou špicou a planžetou proti prepichu,  
variant ARDON S3 s hydrofóbnou úpravou. 
  
Kožená členková obuv s prešívanou podošvou 

Podrážka wibram.  
Variant - zateplená - WINTER. 
 
 
 
Členková obuv ARDON  s oceľovou špicou 
Celokožená obuv s oceľovou špicou . Polyuretánová podrážka PU2D odolná 
olejom, pohonným hmotám, nízkym teplotám.  
Vnútorná výstielka z netkaného textilu.  
Variant S1 s oceľovou špicou,  
variant S1P s oceľovou špicou a planžetou proti prepichu,  
variant S3 s hydrofóbnou úpravou. 
 
Sandál ARDON  
Celokožená obuv  Polyuretánová podrážka PU2D odolná olejom, pohonným 
hmotám, nízkym teplotám.  
Vnútorná výstielka z netkaného textilu.  
Variant ARDON S1 s oceľovou špicou. 
 
 
Členková obuv zateplená – ROAD 

Kožená členková obuv  
Protišmyková a olejovzdorná podrážka.  
  
 
 
 
Kyselinovzdorný oblek – CHEMIK 

Ochranný kyselinovzdorný oblek pánsky  
Materiál: 100% polypropylenová stríž, 220 g/m² 
 



OTTO MONT, výrobné družstvo, Školská 36,  968 01  Nová Baňa 
Tel. : 0903/556 907          Fax : 045/685 7422  E-mail: santa@ottomont.sk 
web: www.ottomont.sk 

 
výrobky : papierové kvety voskované, látkové kvety, smútočné vence z UH, vianočné stromy z UH 

výrobky : papierové kvety voskované, látkové kvety, smútočné vence z UH, vianočné stromy z UH 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vence bez stredu       Vence so stredom  
Veľkosť (priemer) : 25cm, 30cm, 40cm, 50cm   Veľkosť (priemer) : 30cm, 40cm, 50cm 
 
 
Vence sa vyrábajú v dvoch variantoch :  

- z kanadskej vetvičky ( menšie ihličie)  
- z tatranskej vetvičky  

 
 
 

 
 
 

 
Vence je možné ozdobiť aj látkovými kvetmi 
podľa požiadaviek. 
 
 
 

 

 



TERMOKRIEDY  
Termoindikátory vo forme termokried sú určené na praktické a rýchle meranie povrchových teplôt 
predmetov. Princíp merania spočíva na zmene skupenstva na rozdiel od bežne používaných 
termoindikátorov, ktoré teplotu merajú zmenou farby. Každá termokrieda je opatrená údajom o teplote, 
pre ktorú je určená.  

Pracovná čiapka          Hygrometer T899 

Mycie handry

Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M. R. Štefánika, 972 
71  Nováky 
Tel.: 046/5461 460  Fax : 046/546 1264  E-mail: novidnovaky@novidnovaky.sk 
web: www.novidnovaky.sk 

 
Činnosť CHD a CHP: kooperácia v automobilovom priemysle, výroba vlhkomerov, termokried, 
pršiplášťov, posteľnej bielizne, nákupných tašiek  



Družstvo invalidov UNIVERZÁL Piešťany, N. Teslu 28, 921 01 Piešťany 
Tel. : 033/77 199 64          Fax : 033/77 199 65   E-mail: diuniverzal@diuniverzal.sk 
web: www.diuniverzal.sk 

 

MONTÁŽNE PRÁCE 
•  lepenie 
•  skladanie 
•  lisovanie 
•  osádzanie 
•  začisťovanie 
•  skrutkovanie 
•  kompletovanie  
•  balenie 
•  a rôzne iné manuálne práce 

TLAČ 
vizitky , oznámenia,  kalendáre , etikety , letáky , prospekty, stravné lístky, samolepky a iné 
laminovanie, viazanie, kopírovanie, grafické práce 
 
ÚČTOVNÍCTVO 
Jednoduché účtovníctvo - vedenie jednoduchej účtovnej evidencie spojené s evidenciou majetku a 
prípravou podkladov pre ročnú účtovnú závierku a pre spracovanie daňového priznania. 
Podvojné účtovníctvo - vedenie podvojnej účtovnej evidencie s ročnou uzávierkou a spracovanie 
daňového priznania. 
Mzdová agenda - vedenie mzdovej agendy a výplatných listín. 
 
 

ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov, Potočná 42, 900 84 
Báhoň 
Tel. : 0907/712 145          Fax : 033/6455429   E-mail: elbvdi@stonline.sk 
web:  

 
Výrobné družstvo ponúka jednoduché manuálne montážne práce . 
 

 

UNIVERZÁL, výrobné družstvo nevidiacich Levoča, Pod Kamenným 
vrchom 1, Levoča 
Tel.: 053/4543741  Fax : 053/4514227  E-mail: univerzallevoca@stonline.sk 
 
Činnosť CHD a CHP: výroba obálok z papiera, ručná montáž dielcov 



Okrasa, výrobné družstvo, Ul. A Hlinku 2247, 022 01  Čadca 
Tel.: 041/4323 027  Fax : 041/433 1101  E-mail: ostruziarova@okrasa.sk 
web: www.okrasa.sk 

výrobky : vianočné ozdoby

   

 

 

ZDRUŽENA, výrobné družstvo, Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves  
Tel. : 053/4424 071, 0905/928 337          Fax : 053/4465 245  E-mail: združena@stonline.sk 
web: www.združena.sk 

 
Činnosť CHD a CHP: výroba obalov z vlnitej lepenky, 
pomocné práce vo výrobe 



REMESLOSLUŽBA, výrobné družstvo, Barčianska 66, 040 17 Košice-
Barca 
Tel.: 055/726 0300   Fax : 055/726 0333  E-mail: resko@resko.sk 

web: www.resko.sk 

výrobky : poradače, karisbloky, kancelárske obaly, archívne krabice, kancelárske potreby, obaly 
z mikrovlnej kašírovanej lepenky, knihviazačské práce,  viazanie  brožúr a diplomových prác, oprava kníh 

DRUVOS - výrobné družstvo, Sučianska cesta č. 10329/33, 036 08 Martin  
Tel. : 043/4281 860          Fax : 043/4281 860   E-mail: druvos@stonline.sk 
web: www.druvos.sk 

 
Činnosť CHD a CHP: stolárstvo, krajčírstvo, obsluha ČS LPG. 
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