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V mene našej Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN sa 
na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie 2 % (1 %) z dane 
z príjmov za rok 2015. Prosbu adresujeme nielen právnickým 
osobám – družstvám, ale aj zamestnancom – čitateľom.

Všetky potrebné informácie k poukázaniu 2 %, najmä údaje 
o Neziskovej organizácii CPS DOKORÁN, pokyny, predvy-
plnené tlačivá pre zamestnancov a právnické osoby, darovaciu 
zmluvu nájdete na našej webovej stránke www.cpsdokoran.sk. 
Všetky prijaté finančné prostriedky budú použité na podporu 
zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Za akúkoľvek 
podporu Vám úprimne ďakujeme.

Správna rada neziskovej organizácie

9. ROČNÍK SÚŤAŽE „INOVATÍVNY ČIN ROKA 2015“

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo deviaty ročník súťaže o Cenu ministra 
hospodárstva „Inovatívny čin roka 2015“.

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:
1. Výrobková inovácia (inovácia produktov), 
2. Technologická inovácia (procesov), 
3. Inovácia služby (netechnologický proces).

Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej repub-
liky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, 
technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2015, za-
slaním vyplnenej prihlášky na adresu organizátora súťaže v termíne do 8. apríla 2016. 

Podrobnejšie informácie o súťaži „Inovatívny čin roka 2015“ sú uverejnené na interneto-
vej stránke vyhlasovateľa (www.mhsr.sk) v sekcii Inovácie a na stránke organizátora súťaže 
(www.siea.sk) v sekcii Inovácie. 

2 %
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základe rozhodnutia dlhoročného podpredse-
du nášho združenia Ing. Jána Kolejáka, ktorý 
po personálnej zmene vo výrobnom družstve na 
zasadnutí predstavenstva dňa 27. januára 2016 
abdikoval na svoju funkciu, bol za podpredsedu 
zvolený Ing. Marián Javorka, predseda výrobného 
družstva Tatrachema Trnava. 

Ing. Jánovi Kolejákovi za jeho skutočne obetavú 
a  záslužnú prácu v  pozícii podpredsedu nášho 
združenia úprimne ďakujem. 

Tiež želám Ing. Mariánovi Javorkovi elán a tr-
pezlivosť pri plnení nových úloh.

A zápas nekončí. Čakajú nás nové výzvy, úlohy 
a určite aj problémy, slovom ďalší každodenný 
boj.

Nech nám prichádzajúca jar prinesie obrov-
skú dávku energie a  pozitívneho myslenia. 
Určite ju všetci budeme potrebovať.

Prajem pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

Ing. Iveta Chmelová 
predsedníčka 

COOP PRODUKT SLOVENSKO

editoriál

nedávno sme s úsmevom na tvári a určite aj 
s množstvom predsavzatí a želaní vykročili 
do ďalšieho, tentoraz volebného kalendár-
neho roku.

Všetci dúfame, že bude zmyselnou a šťast-
nou kapitolou nášho života, že prinesie 
nové príležitosti a po dobre vykonanej prá-
ci, aj adekvátne výsledky.

Podľa čínskej astrológie sme po predchá-
dzajúcom roku harmónie a pokoja vstúpili 
do roku Opice. Roku plného energie, vý-
ziev, nebezpečenstiev, ale aj inteligentných 
riešení. Mali by nás čakať nové príležitosti. 
Už len riadne otvoriť oči, uši aj ústa a in-
tenzívne vnímať.

Ako to znie jednoducho. Avšak úplne jed-
noduché to asi nebude.

V európskom kontexte prežívame ťažké 
obdobie v podobe stále pretrvávajúcej mig-
račnej krízy, ktorá je oveľa vážnejšou hroz-
bou než pred pár rokmi polemika o pod-
pore Grécka ako člena eurozóny. Situácia 
na svetových a  európskych trhoch je stále 
veľmi poznačená exportom čínskych vý-
robkov, o čom by vedeli rozprávať aj naše, 
najmä textilné, výrobné družstvá.

Súčasne v  našej krajine graduje problém 
dlhodobej udržateľnosti sektora zdravotnej 
starostlivosti nielen z dôvodu existujúceho 
systému financovania, ale aj v súvislosti so 
starnutím obyvateľstva.

V podobných problémoch sa zmieta aj 
školstvo. Veľa hovoríme o  systéme duál-
neho vzdelávania, ako o  úžasnom obja-
ve dnešnej doby. Pritom v  týchto dňoch 
odchádzajú do dôchodku zamestnanci 
našich družstiev, ktorí už boli vzdelaní 
v duálnom systéme: škola – zamestnáva-
teľ, teda družstvo.

A práve v  tomto čase sme vstúpili 
do parlamentného volebného roku. 
Z  každého kúta sme dlho počúvali 
predvolebné sľuby politických strán. 
Všetci prezentovali zaručený recept 
na riešenie súčasných problémov.

Zostáva nám dúfať, že víťazi, o  kto-
rých sme rozhodli, sú tí najpravdovrav-
nejší, skutočné osobnosti so serióznym 
záujmom o občanov, o všetky oblasti živo-

ta a nie len najkrajšie oblečení, najbohatší 
či najvplyvnejší rečníci.

V podnikateľskom prostredí, ktorého sú-
časťou sú aj naše výrobné družstvá, stále 
čakáme na dotvorenie zdravého prostredia, 
ktorého základom je existencia právneho 
štátu, založeného na princípoch spravod-
livosti s  optimálnou právnou úpravou 
ekonomických vzťahov, efektívnou vymo-
žiteľnosťou práva súdnou cestou, vrátane 
fungujúceho systému konkurzov, fungu-
júcich spôsobov mimosúdneho vymáha-
nia pohľadávok, aj systému trestnoprávnej 
ochrany majetku podnikateľov.

Čakáme na zrušenie zbytočných adminis-
tratívnych prekážok, zásahov do prostredia 
s  cieľom deformovať rovnoprávnosť pod-
nikateľov, klásť neprimerané povinnosti, 
zákazy a  obmedzenia. Čakáme na zmenu 
v oblasti prerozdeľovania prostredníctvom 
verejných financií v oblasti daňového a od-
vodového zaťaženia, jeho výšku a  rozlo-
ženie, ako aj spravodlivosť a  ekonomickú 
logiku zdaňovania.

O tomto hovorili mnohí kandidáti. A dnes 
je čas na realizáciu sľubov.

V združení COOP PRODUKT SLO-
VENSKO intenzívne sledujeme problémy 
našich podnikateľských subjektov. Vo všet-
kých oblastiach voláme po zmene a určite 
neprestaneme ani v  tomto povolebnom 
období. Snáď sa konečne dotvoria korekt-
né a prehľadné podmienky na podnikanie 
všetkým, ktorí chcú vytvárať hodnoty a po-
skytovať prácu kolektívom družstevníkov.

Rok 2016 je volebným rokom aj pre naše 
združenie. Prvé kolo máme za sebou. Na 

Milí čitatelia, členovia  
a zamestnanci družstiev,
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Ing. Miroslav Karabinoš, 
výrobné družstvo 
ELEKTROPLAST Prešov

Určite môžem povedať, že ube-
hol neskutočne rýchlo a striedali 
sa v ňom na jednej strane veľmi 
náročné mesiace, kedy sme mali 
problémy s dodržaním termínov 
dodávok tovaru zákazníkovi, 
pretože objednávok bolo tak veľa 
a na druhej strane to boli mesia-
ce, kedy objednávok bolo menej 
a boli problémy, čo dať zamest-
nancom robiť. Aj napriek tomu 
rok 2015 bol z pohľadu predaja 
vlastných výrobkov a  služieb je-
den z najúspešnejších za posled-
ných 10 rokov.

Začiatkom roku sme dokončili 
a  skolaudovali prístavbu k  vý-
robnej hale. Aj keď sa nejednalo 
o  veľkú prístavbu, dosiahli sme 
tým sústredenie všetkých vstre-
kovacích lisov do jednej haly, čo 
podstatne zjednodušilo celkový 
výrobný proces.

Investovali sme nemalé prostried-
ky do nákupu špeciálneho zaria-
denia na reguláciu spotreby elek-
trickej energie. Hoci sme do toho 
išli s určitým rizikom a obavami 
čo to prinesie, už po prvých me-
siacoch prevádzky vieme povedať, 
že návratnosť tejto investície bude 
za veľmi krátke obdobie a prínos 
sa prejavil okamžite na nižších 
platbách za elektrickú energiu.

V polovici roka sme vyhrali vý-
berové konanie u jedného z na-

šich strategických odberateľov 
a  po zabezpečení výroby 6 fo-
riem a schválení vzoriek z týchto 
foriem práve v tomto období za-
číname so sériovou výrobou.

Rok 2015 bol určite veľmi ná-
ročný. Samozrejme mal aj svoje 
negatíva. Jedným z nich bol ná-
rast cien základného vstupného 
materiálu pre našu výrobu, čo 
sa podstatne prejavilo na hos-
podárskom výsledku. Musíme 
sa ale zamerať na pozitíva, ktoré 
priniesol a tie by mali byť pred-
pokladom pre dosiahnutie ešte 
lepších výsledkov v roku 2016.

Ing. Rastislav Uhnák, 
Novochema, družstvo Levice

V roku 2015 sme sa snažili pre-
konať dopady novej etapy legis-
latívy, ktorá výrobcom v  oblasti 
chemickej výroby nedá spávať už 
takmer 10 rokov. Tento raz bolo 
aktuálne Nariadenie Európskeho 
parlamentu o  klasifikácii, ozna-
čovaní a balení látok a zmesí. Na 
základe tohto bolo nutné v tech-
nickej dokumentácii a  v  etike-
tách výrobkov zrušiť označenie 
v  zmysle dovtedy platnej sloven-
skej vyhlášky a doplniť nové ozna-
čenie, i keď bolo toto bez zásadnej 
zmeny pre uživateľa.  A následok? 
Zlikvidovali sme množstvo stáva-
júcich etikiet, opäť sa zdržiavali 
grafickými prácami a tlačou no-
vých etikiet. V dôvodovej správe 
k nariadeniu bolo deklarované, že 
zmena by mala zabezpečiť vysokú 

úroveň ochrany zdravia ľudí a ži-
votného prostredia. Osobne nie 
som presvedčený o tom, že cieľ sa 
skutočne naplnil. Či je na etike-
te taký či onaký piktogram alebo 
iná nevýznamná zmena. Ešte je 
otázka, kto okrem výrobcov túto 
zmenu stihol postrehnúť. Že to 
bol finančne náročný proces, há-
dam ani netreba hovoriť.

V minulých rokoch nám podob-
ným spôsobom vytiahol penia-
ze z  vrecka proces legislatívnej 
úpravy obsahu prchavých orga-
nických zložiek v chemických vý-
robkoch, takzvané VOC limity. 

Musím povedať, že len vďaka 
úžasnému kolektívu 28 zamest-
nancov družstva, ktorí súdržne 
ruka v  ruke, každý na svojom 
mieste v  podnikovej hierarchii, 
s  obrovským nasadením plnia 
pracovné úlohy a snažia sa zo všet-
kých síl dosiahnuť spoločný cieľ, 
ktorým je kladné hospodárenie, 
prosperita družstva a dlhodobo sa 
darí. Pritom konkurencia v našej 
oblasti podnikania je silná. Boju-
jeme najmä s obrovskými nadná-
rodnými spoločnosťami, ktorých 
výrobné závody sú najmä v kraji-
nách, kde je európska legislatíva 
pretavená do národnej legislatívy 
miernejšie. Preto im pri prípadnej 
kontrole veľká pohroma nehrozí. 
A priznám sa, že za roky praxe 
som o  veľkej kontrole dovozcov 
náterových hmôt hádam ani ne-
počul. Zato domácich výrobcov 
bolo na pranieri viacero. Kto sa 
však pohybuje v  podnikaní 65 
rokov ako novochemáci, naučil sa 
s nástrahami žiť.

I do nového roku 2016 sme vy-
kročili s novými plánmi v oblasti 
výroby aj marketingových aktivít. 
Ako vždy, máme rešpekt pred kon-
kurenciou. Dúfame však, že kvalit-
nými tradičnými výrobkami a vý-
borným servisom sa nám podarí 
zostať v priazni našich zákazníkov.

Ing. Marián Javorka, výrobné 
družstvo TATRACHEMA 
Trnava

Pre Tatrachemu VD bol rok 
2015 úspešným rokom. Poda-
rilo sa nám splniť plánované 
ekonomické ukazovatele. Naši 
členovia a  zamestnanci to po-
cítili hlavne v tom, že sme mali 
možnosť vyplatiť dovolenkový 
plat vo výške 50 % priemerného 
platu, vianočný plat v 50 %-nej 
výške s tým, že sme vytvorili re-
zervu na doplatok ďalších 50 % 
začiatkom roka 2016 v prípade 
splnenia hospodárskych výsled-
kov za rok 2015, ktorú sme roz-
hodli už doplatiť. V roku 2015 
sme vyplácali zamestnancom 
vernostné a  poskytovali sme aj 
ďalšie benefity podľa schvále-
ných pravidiel, napr. príplatok 
na dovolenku zo sociálneho 
fondu.

Zároveň bol tento rok aj rokom 
paradoxov. Napríklad aj napriek 
tomu, že ceny ropy na svetových 
burzách dosiahli historické mi-
nimá a občania to pocítili hlavne 
na zlacnení pohonných hmôt, 
pre nás suroviny viazané na túto 
komoditu zaznamenali rekordný 
nárast. Polyetylény, z ktorých si 
vyrábame obaly na naše čistiace 
prostriedky narástli medziroč-
ne skoro o 40 %. To viedlo pri 
prakticky nemožnosti zdvihnúť 
ceny finálnych výrobkov k  stra-
tám a  takisto narástli ceny oba-
lových materiálov aj u našich 

Rok 2015 ubehol ako voda. 
Opýtali sme sa našich družstiev, čo im 
priniesol a aké plány majú na rok 2016.
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dodávateľov. Boli sme nútení 
hľadať rôzne náhrady v  iných 
krajinách a robiť rôzne opatrenia 
na vykrytie týchto strát.

Na druhej strane nastali problé-
my aj u niektorých našich odbe-
rateľov. Rozpadla sa obchodná 
sieť Carrefour, ktorá nám zo-
stala dlžná. Dodnes vymáhame 
tieto pohľadávky. To isté sa stalo 
s obchodnou sieťou Hypernova, 
ktorú kúpila pred časom sloven-
ská spoločnosť Diligentia. Znač-
ný úbytok zákazníkov zazname-
nala tiež obchodná sieť Tesco. 
Tu treba povedať, že postupne sa 
nákupné zvyky občanov Sloven-
ska, ale i  občanov východných 
republík EU, začínajú presúvať 
späť do menších obchodov. Ce-
nové výhody, ktoré mali veľké 
obchodné reťazce, sa postupne 
skoro zmazali a  ľudia už nech-
cú nákupom bežných vecí tráviť 
čas medzi dlhými regálmi a pri 
pokladniach v  hyper a  super-
marketoch. Poskytnuté zľavy 
a  rôzne bonusy v  obchodných 
podmienkach veľkých obchod-
ných sietí dosahujú závratné 
čísla a  neustále sa medziročne 
navyšujú pri obmedzenej mož-
nosti veľmi mierneho navýšenia 
niektorých cien našich výrob-
kov a  to tiež len v  niektorých 
sieťach. To všetko vplýva na 
našu ekonomiku a neustále hľa-
dáme možnosti ako udržať po-
zitívne hospodárenie aj v ďalších 
obdobiach.

Výhľad na rok 2016 bude závi-
sieť hlavne od fungovania euro-
zóny a  zvládnutia utečeneckej 
krízy, nakoľko veľká časť našich 
surovín pochádza z krajín mimo 
SR a prípadný rozpad Shengenu 
a  vytvorenie hraníc v  jednot-
livých štátoch EU môže viesť 
k ekonomickej nestabilite a do-
konca až k nedostatku surovino-
vých zdrojov, vrátane značných 
problémov pri exporte výrob-
kov. Verím, že čierne scenáre, 
ktoré nám denne predkladajú 
mainstreamové médiá, sa ne-
naplnia a  v roku 2016 splníme 
všetky ciele, ktoré sme si na ten-
to rok vytýčili.

Mgr. Anna Ostružiarová, 
výrobné družstvo OKRASA 
Čadca

Rok 2015 sme úspešne zvládli, za-
bezpečili sme objednávky pre všet-
kých zákazníkov v termíne a v po-
žadovanej kvalite. Mali sme veľmi 
pozitívne ohlasy od zákazníkov.

V súčasnej dobe už pracujeme na 
ponuke na rok 2016 pre zákazní-
kov, ktorí nakupujú cez internet. 
Pripravujeme tiež nové vzory pre 
rok 2017. Pracujeme na ponuke 
veľkonočnej výzdoby a  venuje-
me sa výrobe sklenených kvetov 
z nových materiálov. Dúfam, že 
rok 2016 bude pre naše družstvo 
úspešný.

Ing. Jozef Bernát, výrobné 
družstvo TECHNOPLAST 
Topoľčany

Rok 2015 môžem hodnotiť z po-
hľadu činnosti a  výsledkov ako 
jeden z  tých úspešnejších. Veľmi 
dobre nám vyšla jarná sezóna vo 
výrobe malej záhradkárskej mecha-
nizácie, čo je pre nás o to potešitel-
nejšie, že výrobky umiestňujeme 
iba na domácom trhu a aj napriek 
silnej konkurencii z dovozu sa naše 
výrobky presadili na trhu hlavne 
svojou kvalitou. Úlohou do bu-
dúcna v tejto oblasti zostáva dostať 

naše výrobky za hranice Slovenska. 
Veľkým prínosom pre naše výrob-
né družstvo bolo rozšírenie spolu-
práce s  jedným z našich nosných 
odberateľov v oblasti subdodávok 
pre automobilový priemysel, ktorý 
naše výrobky umiestňoval vo všet-
kých svojich výrobných závodoch 
po celom svete.

Po personálnej stránke v  našom 
kolektíve dochádza ku generačnej 
výmene, čo sa nám úplne nedarí 
podľa predstáv, lebo nedokážeme 
niektoré pracovné pozície obsadiť. 
Do budúcna plánujeme obnoviť 
aj strojový park a určité investície 
venovať na obnovu nehnuteľností.

Ing. Ľuboš Sládek, výrobné 
družstvo tkáčske NITRATEX 
Svinná

V roku 2015 sa nám podarilo 
dosiahnuť tržby na porovnateľnej 
úrovni ako v roku 2014 a očakáva-
me kladný hospodársky výsledok. 
V priebehu roku 2015 sa nám po-
darilo konečne po rokoch vyplatiť 
už všetky meškajúce výplaty ma-
jetkových podielov naším bývalým 
členom a v súčasnej dobe už neevi-
dujeme z tohto titulu žiadny závä-
zok. Vďaka lepšej finančnej situácii 
a stabilizácii na tuzemskom aj za-
hraničnom trhu (predaje v zahra-
ničí v  jednotlivých mesiacoch sa 
pohybovali v rozmedzí 20 – 65 % 
z  celkového predaja) uhrádzame 
faktúry od našich dodávateľov 
v dohodnutých termínoch.

Medzi najdôležitejšie úlohy v roku 
2016 patrí presťahovanie výroby 
do menších priestorov a  zmena 
vykurovania. Kotolňu na tuhé 
palivo odstavíme a  zmenšené vý-
robné priestory budeme vykuro-

vať pravdepodobne technológiou 
tmavých plynových infražiaričov. 
V budúcom období tak očakáva-
me nielen splnenie predpísaných 
limitov vypúšťaných exhalátov, ale 
aj zníženie nákladov na vykurova-
nie. Okrem tejto akcie, ak nám 
zostanú finančné prostriedky, 
pristúpime po mnohých rokoch 
aj k  čiastočnej oprave niektorých 
výrobných priestorov, výmene 
vstupných brán a podobne. Roz-
sah opráv však bude závisieť nie-
len od časovej náročnosti, ale aj od 
finančnej situácie a vývoja predaja 
v priebehu roka.

Miroslav Grinč, výrobné 
družstvo POKROK Žilina

Na začiatku roka sa patrí bilan-
covať, čo nám uplynulý rok dal, 
ako sa nám darilo a čo nám nevy-
šlo. Môžem povedať, že rok 2015 
bol pre naše výrobné družstvo 
veľmi turbulentný. Museli sme 
sa vysporiadať so sťahovaním 
celého podniku na novú adresu, 
voľbou nového predsedu výrob-
ného družstva, predsedu komisie 
VSOČaZ a  k tomu všetkému 
samozrejme zabezpečiť výrobu 
podľa objednávok našich ob-
chodných partnerov. Našťastie sa 
nám to, pri zvýšenom úsilí všet-
kých zamestnancov, viacmenej 
podarilo.

Od začiatku roka 2016 sa mô-
žeme sústrediť už len na úspešné 
napredovanie a  rozvoj výrobné-
ho družstva. Chceli by sme roz-
víjať úspešnú spoluprácu s dote-
rajšími obchodnými partnermi 
a pritom hľadať nových. Radi by 
sme pripravili na trh minimálne 
dva nové typy krbových vložiek, 
ktorými by sme mohli zaujať.
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65 rokov výrobného družstva 
DRUTECHNA Bratislava
Činnosť družstva začala v jednej prevádzkár-
ni v Podunajských Biskupiciach s počtom 16 
zakladateľov. Do konca roka 1951 pracovalo 
spolu 28 pracovníkov v štyroch prevádzkach.

Už v prvých dvoch rokoch sa v činnosti druž-
stva začalo prejavovať značné tempo rozvoja 
a vzrast produktivity práce. Prijímali sa noví 
členovia a zamestnanci. Obrovský dopyt zá-
kazníkov si vynútil postupné rozširovanie 
predmetu činnosti družstva. Od roku 1951 
bola zavedená výroba zoraďovačov a  regulá-
torov bŕzd, oprava kočíkov, sporákov, opra-
vovňa bicyklov, montáž ističov, elektroservis, 
montáž gramoadaptérov, oprava obrábacích 
strojov, oprava ľanových dráh. Postupne sa 
koncentrovala činnosť do veľkých halových 
priestorov,  došlo k  vzájomnému odovzdáva-
niu niektorých činností s  inými podnikmi 
a tak sme začali s opravami osobných moto-
rových vozidiel a s tým spojenými činnosťa-
mi, ako je umývanie vozidiel, elektroservis, 
mechanické, klampiarske, lakovnícke a  ča-
lunícké práce. V roku 1954 sme si vytvorili 
vlastné učňovské dielne.

VÄČŠIE PROJEKTY
V roku 1954 bola vybudovaná servisná pre-
vádzka v Trnave, v roku 1955 výstavba dvoch 
hál na Prievozskej ceste v Bratislave, v  roku 
1958 vybudovaná ďalšia hala, v roku 1959 
výstavba administratívnej budovy s bufetom 
v Bratislave, v  roku 1965 vybudovaná elek-
troservisná prevádzkáreň na Mlynských Ni-
vách v Bratislave a prevádzkáreň v Dunajskej 
Strede, v Trnave a v Senci, v roku 1967 elek-
troservisná prevádzkáreň na Žabotovej  ulici 
v  Bratislave, v  roku 1968 učňovská dielňa 

na Čulenovej ulici, servis na Školskej ulici 
na opravu batérií a  chladičov, servis na Ply-
nárenskej ulici na výbrusy motorov, výrobná 
hala na Trnavskej ulici na montáž oceľových 
konštrukcií, v roku 1969 autoservis na Tren-
čianskej ulici spolu s novou administratívnou 
budovou, v  roku 1975 bol dokončený Re-
nault servis na Drieňovej ulici, v roku 1980 
autoservis na Klincovej ulici v Bratislave.

Okrem týchto prevádzok sme postupne rea-
lizovali mimo Bratislavy ďalšie dve výstavby 
a to nová prevádzka v Senci a neskôr aj nová 
prevádzka v Trnave. Taktiež sme zakúpili a zre-
konštruovali budovu na Sliezskej ulici, ktorá 
slúžila ako detské jasle pre deti zamestnancov.

Všetky priestory sa využívali na poskytova-
nie služieb motoristom okrem prevádzky na 
Trnavskej ceste, ktorá sa zaoberala výrobou 
oceľových konštrukcií.

Aj naše družstvo vstúpilo do Slovenského 
zväzu výrobných družstiev. Zúčastňovali sme 
sa na výstavách Agrokomplex, kde sme vy-
stavovali nové modely osobných motorových 
vozidiel, ktoré sme predávali. Naše družstvo 
patrilo medzi najvýznamnejšie podniky, 
ktoré poskytovali služby motoristom, či už 
súkromným osobám, alebo podnikateľským 
subjektom so 670 členmi a zamestnancami.

Takto to pokračovalo až do roku 1991, kedy 
sa družstvo pretransformovalo. V tej dobe 
sme mali 670 členov a  zamestnancov druž-
stva. V tomto období začali prichádzať na 
Slovensko zahraniční investori, začali budo-
vať svoje showroomy a naši členovia a zamest-
nanci postupne odchádzali z nášho družstva. 
Ešte aj v súčasnej dobe v každom značkovom 

i neznačkovom servise, nájdete „kvalifikova-
ného odborníka, bývalého drutechňáka“, čo 
nás vždy veľmi poteší.

Za posledných 10 rokov sme v našom druž-
stve kompletne zrekonštruovali adminis-
tratívnu budovu na Trenčianskej ulici aj so 
servisom, vybudovali nové parkovisko pred 
administratívnou budovou, zrekonštruovali 
sme tri servisy, nakúpili novú, modernú tech-
nológiu, umývaciu linku Kärcher, vybudova-
li sme nové obchodné priestory, obchodný 
priestor na predaj záhradnej techniky a vyso-
kozdvižných vozíkov, odkúpili sme pozemky 
od štátu a pre zrekreovanie našich členov a za-
mestnancov sme zakúpili dva nové apartmá-
ny na Donovaloch.

V súčasnej dobe stále poskytujeme širokú 
škálu služieb motoristom v oblasti autoopra-
várenstva na Trenčianskej ulici v Bratislave. 
Zabezpečujeme STK, EK, máme uzatvorené 
zmluvy o spolupráci s najväčšími poisťovňami 
ako bezobhliadkový servis, máme uzatvore-
né zmluvy o poskytovaní služieb s mnohými 
podnikateľskými subjektami. Prevádzkujeme 
servis a  predaj záhradnej techniky spolu aj 
s  predajom náhradných dielov. V našej čin-
nosti sa zaoberáme aj prenájmom nevyužitých 
nehnuteľností, kde sa nám tiež celkom darí.

Naše družstvo sa aj aktívne zapája do rôznych 
kultúrnych a  športových akcií. Najlepšie vý-
sledky dosahovali naši zamestnanci v  Mini 
hokeji v rokoch 2008 – 2013 v rámci ligy HY-
PERNOVA bratislavských podnikov, kde sa 
vždy umiestňovali na popredných miestach.

Mária Krištofíková, 
predsedníčka družstva

Drutechna, autodružstvo, Bratislava bola za-
písaná do Obchodného registra na Okresnom 
súde v Bratislave dňa 7. januára 1951 pod ná-
zvom Drutechna, družstevná technická služba. 
V roku 1954 bola premenovaná na Drutech-
na, ľudové autodružstvo, Bratislava, toho času 
s názvom Drutechna, autodružstvo, Bratislava. 
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V týchto dňoch sme vo výrobnom družstve Novochema oslavovali. 
I napriek množstvu problémov, ktorým musia čeliť slovenské malé 
a stredné podniky, sme na chvíľu otvorili jedinečnú knihu života náš-
ho výrobného družstva a ako dobrí hospodári sme listovali v jednot-
livých kapitolách a spomínali.

Naše výrobné družstvo založila 28. februára 1951 malá skupina zanieten-
cov, keď začala vyrábať detské hračky v ľudovom družstve BABATEX. Po 
5 rokoch sa výrobný program doplnil o výrobu ľahkej konfekcie. V roku 
1959 sa už pod názvom družstva VZOR  rozšíril výrobný sortiment 
o pletiarstvo, kožušníctvo, košikárstvo.V roku 1962 pribudlo zákazko-
vé krajčírstvo, výroba a oprava obuvi,  čistenie šatstva a tiež nové meno 
VZORODEV, ktoré zastrešovalo od roku 1964 aj chemickú výrobu. 
A významný dátum – 14. september 1967 a názov NOVOCHEMA.

V roku 1975 sa sortiment výroby družstva rozšíril o výrobu dreveného 
a čaluneného nábytku a výrobu keramiky. V roku 1988 bola pričlene-
ná prevádzka s výrobou zlatých a strieborných šperkov. 

Bolo to obdobie s množstvom malých prevádzok, roztrúsených takmer 
po celom meste. Až 80. roky na základe rozhodnutia vtedajších ústred-
ných orgánov priniesli rozsiahlu investičnú akciu. V mestskej časti Ni-
xbrod vyrástli výrobné a administratívne priestory družstva, ktoré po 
významných rekonštrukciách a modernizácii fungujú dodnes.

Nelistovali sme však len v minulosti.

Naše výrobné družstvo dnes so svojimi 28 zamestnancami je jedným 
z najstarších, ale aj najúspešnejších výrobných podnikov v Leviciach. Po-
stupne sme upustili od mnohých neefektívnych výrobných programov 
a dnes je prioritou výroba a predaj náterových hmôt rôzneho druhu.

jubilujúce družstvá

65 rokov výrobného družstva 
NOVOCHEMA Levice

Máme vybudovanú modernú chemickú výrobnú halu s novou ucelenou 
technologickou plniacou linkou. Podstatná časť tejto investičnej akcie 
je prefinancovaná z európskych fondov. Týmto výrobným priestorom 
plníme vysoké nároky európskej chemickej legislatívy, legislatívy v ob-
lasti životného prostredia a v neposlednom rade zabezpečujeme slušné 
pracovné podmienky zamestnancom a výrobu kvalitných výrobkov.

Okrem uvedeného prechádzajú od minulého roku renováciou všetky 
ostatné priestory. Majú vymenené okná, sú zateplené a dostávajú jed-
notný farebný šat podľa farebnosti nášho loga. Je veľmi pozitívne, že 
vedenie družstva i na tento rok schválilo významný finančný balík na 
dokončenie celého komplexu.

V oblasti marketingu a obchodu sa snažíme držať krok s konkuren-
ciou. Každoročne prichádzame na trh s novinkami, čím stále rozširu-
jeme portfólio vyrábaných výrobkov. V tomto roku sme začali výrábať 
novou receptúrou naše nosné produkty Synta a Syntadur. Ďalšie vy-
lepšenie sa dotkne fasádnej farby Novoplast.

Okrem samotného výrobného procesu zabezpečujeme plynulý rozvoz 
výrobkov do takmer päťstovky zmluvných predajní farieb a lakov na 
Slovensku a zmluvných veľkoskladov v zahraničí.

Významnou činnosťou  je aj podniková diskontná predajňa v meste 
Levice. Táto ponúka na ploche 527 m2 široký sortiment farieb, lakov a 
doplnkového sortimentu nielen z našej výroby. Môžeme hrdo povedať, 
že je najväčšou špecializovanou predajňou farieb v meste a širokom 
okolí. V roku 2015 prešla rozsiahlou modernizáciou, pri ktorej sa skul-
túrnila a sprehľadnila predajná plocha, rozšíril sa sortiment. 

Pre obdobie rokov 2015 – 2017 sme úspešne recertifikovali Integrovaný 
manažérsky systém podľa medzinárodných noriem ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 a OHSAS 18001, čo predstavuje zvládnutie požiadaviek pre 
riadenie kvality výroby, procesu riadenia ochrany životného prostredia 
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Popri tom sa snažíme správať 
sociálne. Jednak sme držiteľmi pečate Spoločensky zodpovedný podnik 
a tiež v zriadenej chránenej dielni zabezpečujeme vhodné pracovné pod-
mienky zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Táto kniha nášho výrobného družstva je vzácna, tak ako všetky porovnateľné 
firemné knihy. Je v jedinom exemplári, v živom a neopakovateľnom podaní.

Mnohé situácie však neboli len o úspechoch. Stretli sme sa s množ-
stvom problémov a ťažko riešiteľných otázok. Za dosiahnuté výsled-
ky sme samozrejme vďační všetkým zamestnancom nášho výrobného 
družstva a hlavne jej vedeniu.

Nechceme zaspať na vavrínoch. Do ďalšieho obdobia sme vykročili s omla-
deným kolektívom a s novými cieľmi. Snáď sa nám ich podarí naplniť.

Ing. Rastislav Uhnák, obchodný riaditeľ
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jubilujúce družstvá

V apríli 1956 založilo dvadsať nadšencov 
– priekopníkov pod názvom SLUŽBA, vý-
robné družstvo invalidov v Banskej Bystri-
ci. Zameranie družstva spočívalo výlučne 
v strážení objektov organizáciám. Vzišlo 
zo šľachetnej myšlienky vytvoriť v Stredo-
slovenskom kraji pracovné príležitosti pre 
obyvateľov so zmenenou pracovnou schop-
nosťou. Išlo predovšetkým o ľudí, ktorých 
jednak obluda vojny, ale aj dovtedajšia ťaž-
ká práca olúpila o fyzické sily a podlomila 
ich zdravie. V primeranej práci sa im mala 
navrátiť sebaistota a vytvoriť podmienky 
na aktívnu účasť pri budovaní socialistickej 
spoločnosti, za ideály ktorej poväčšine celý 
život bojovali. 

Aj takto písali v minulosti o výrobnom druž-
stve SLUŽBA, dnes ROZKVET. Od tej doby 
prešlo viacerými zmenami. Z  jedného z  naj-
menších výrobných družstiev sa postupne vyvi-
nulo družstvo cieľavedomé, progresívne, ktoré 
dodnes stojí na pevných základoch. V prvých 
rokoch svojej existencie družstvo rozvíjalo čin-
nosti v oblasti poskytovania služieb pre obyva-
teľstvo – strážna služba, fotoslužba, výroba kľú-
čov, brúsenie nožov a nástrojov, čistenie peria. 

Rozhodujúci medzník vo vývoji družstva nastal 
v priebehu rokov 1965 – 1966. Zatiaľ čo v roku 
1958 pracovalo v družstve 108 členov, v roku 
1966 vzrástol počet na 441. Hlavný dôvod 
bolo rozšírenie činnosti družstva, ktoré sa popri 
službách začína orientovať na výrobnú činnosť. 
Družstvo sa postupne vypracovalo na slušnú 
úroveň v oblasti výroby nábytkového kovania. 
V októbri 1966 družstvo začalo so skúšobnou 
výrobou nábytkového kovania v Hriňovej – zá-
vod NAKO a postupne sa výroba v roku 1971 
rozšírila aj do závodu KOVO v  Ľubietovej. 

V  roku 1972 družstvo vytvorilo v  Sučanoch 
závod IVOR. Poskytol prácu ľuďom zaobera-
júcim sa výrobou z dreva – hračky, dekoračné 
predmety, drobné úžitkové predmety. V tom 
istom roku vznikol závod GALVANOS najskôr 
ako stredisko v  Bratislave, neskôr v  Banskej 
Bystrici na Dolnej ulici, ktorý začal s výrobou 
leskutvorných prísad pre galvanizovanie. V roku 
1974 bol delimitovaný závod Keramika v Ľu-
bietovej od výrobného družstva Šamotka. 

Od 1. januára 1976 sa družstvo premenovalo 
na ROZKVET – výrobné družstvo invalidov. 
Dodnes platí, že prevažná miera zamestnancov 
družstva sú osoby so zdravotným postihnutím.

Jeden z najdlhšie pôsobiacich predsedov druž-
stva pán Ján Sedláček dbal, aby sa družstvo 
neustále rozvíjalo, postupne sa modernizovali 
závody, neustále obnovovali a rozširovali výrob-
né závody. Investičná vlna prudko stúpala od 
roku 1976. Začali sa realizovať dve najväčšie in-
vestičné akcie, Dom služieb v Banskej Bystrici 
a nový závod Keramika v Ľubietovej. Družstvo 
zároveň realizovalo výstavbu nového závodu 
KOVO v Ľubietovej, prestavbu závodu NAKO 
v Hriňovej, výstavbu novej haly v  Sučanoch, 
budovanie novej prevádzky v Čiernom Balogu.

V jeho šľapajách ďalšie dve desaťročia pokračo-
val a ako predseda družstva pôsobil Ing. Marián 
Rybár, predtým technik v  družstve. Značnou 
mierou sa pričinil o rozvoj a stabilitu družstva. 

Začiatok deväťdesiatych rokov minulého sto-
ročia nás postavil pred úlohu vysporiadať sa 
s  transformáciou družstva. Družstvo na čele 
s predsedom Ing. Pavlom Širokým sa úspešne 
popasovalo aj s touto problematikou. To môže-
me skonštatovať teraz s odstupom času. V tom 
čase sme zažili naozaj rôzne situácie, prežili aj 
krušné chvíle. Hlavne kolektív riadiacich pra-

covníkov, ktorý mal na pleciach osudy takmer 
500 členov a zamestnancov. Dať všetkým prá-
cu, načas mzdu.

V roku 1993 družstvo nastúpilo na novú eta-
pu svojej existencie. Členská základňa schvá-
lila rozdelenie družstva na menšie právnické 
subjekty. Z výrobných závodov, zo závodu 
služieb vznikli samostatné výrobné družstvá, 
spoločnosti s ručením obmedzeným, prípadne 
sa z  členov stali samostatne zárobkovo činné 
osoby. Takto vo veľkej miere končili kader-
níčky, kozmetičky. V reálnom čase sme sa so 
všetkými riadne vyrovnali a  vyplatili im ma-
jetkové podiely. Súčasným členom družstvo 
každoročne po uzatvorení hospodárskeho roka 
a po schválení ročnej účtovnej uzávierky vyplá-
ca dividendy.

Riadiaci pracovníci družstva pamätajú aj na 
bývalých členov a  zamestnancov, ktorí odišli 
z družstva do invalidného alebo starobného dô-
chodku. Koncom roka predstavenstvo družstva 
a komisia VSOČaZ organizuje stretnutia s dô-
chodcami. Stretávame sa v Hriňovej, Sučanoch 
a v Banskej Bystrici, kde sú najviac sústredení 
dôchodcovia, prípadne niektorých navštevuje-
me v domove dôchodcov. 

Družstvo neustále niečím žije, niečo tvoríme, 
zabezpečujeme. Neustále analyzujeme, bilan-
cujeme. Možno by sme niektoré rozhodnutia 
dnes urobili ináč. Máme viac skúseností, sme 
múdrejší. Do roku 2016 sme ale doveslovali. 
Píšeme 60-ty rok nášho družstevného puto-
vania. Našimi radami prešli stovky múdrych, 
pracovitých ľudí, ktorí vykonali obrovský kus 
práce, je za nimi hmatateľné dielo.

ROZKVET zažil svoj rozkvet, zažil aj svoje 
väčšie či menšie pády. Veľmi si všetci želáme, 
aby sme aj dnešné zložité dni zvládli. Zvládli 
bez strát. Želáme si, aby sme aj naďalej svojou 
troškou do „mlyna“ v dnešných zložitých ča-
soch prispeli ku prvotnému poslaniu 20 nad-
šencov, priekopníkov, povojnových invalidov, 
ktorí v  roku 1956 začali písať históriu nášho 
družstva. Sme im nesmierne vďační. Zaslúžia 
si za to od nás obrovský obdiv a veľké ďakujem.

Do ďalších úspešných rokov prajem nášmu 
výrobného družstvu, aby pokračovalo vo svojej 
tradícií, bolo životaschopné a prosperujúce. 

Eva Majerová

60 rokov výrobného družstva 
ROZKVET Banská Bystrica
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Obdobie transformačného procesu zasiahlo aj výrobné družstvo ROZ-
KVET. V roku 1993 sa jednotlivé závody družstva, ktoré mali dovtedy 
ekonomickú samostatnosť pretransformovali i na družstvá so samostat-
nou právnou subjektivitou. Z bývalých závodov vznikli menšie výrobné 
družstvá. Ing. Juraj Sokol sa na ustanovujúcej členskej schôdzi stal predse-
dom výrobného družstva FLOS. Na tomto poste pôsobí dodnes. Výrobné 
družstvo od samého začiatku pracuje na princípe a so zásadami družstva 
invalidov, zamestnanci pracujú v chránených dielňach. Družstvo pod ve-
dením Ing. Juraja Sokola vyvíja maximálne úsilie o uplatnenie sa na trhu. 
Neustále pracuje na možnosti dať prácu ľuďom so zdravotným handica-
pom. Za posledné dva roky sa zvýšil počet zamestnancov na dnešných 17. 

Iste môžeme si povedať, čo to je 17 zamestnancov? Málo, veľa? Určite to 
nie je veľa z pohľadu rokov a doby pred krízou. Výrobné družstvá mali 
bežne niekoľko sto zamestnancov. Vlastných mladých absolventov nielen 
z učňovských odborov, stredných škôl, ale aj vysokých škôl.

Máme pocit, že dnes je aj 17 veľa. Veľa starostí, povinností, aby mali každý 
deň prácu, aby sme výsledky práce predali, získali prostriedky na život 
družstva, aby všetko fungovalo ako má. A na tomto všetkom má svoj ob-
rovský podiel Predseda výrobného družstva FLOS so svojím kolektívom 
spolupracovníkov, ktorý vedie už takmer 18 rokov.

Okrem toho si dokáže zorganizovať aj voľný čas a športové aktivity s kole-
gami. Partia kolegov sa pravidelne stretáva v telocvični, kde spolu hrávajú 
volejbal, sqasch či halový futbal. Tiež si rád zájde zahrať golf. Trávenie jeho 
voľného času je spojené spravidla s nejakou aktivitou či už starostlivosťou 
o dom alebo chalupu. Na chalupe so svojimi priateľmi organizujú vlastné 
„olympijské hry“, na ktoré sa všetci tešia. Dovolenky, cestovanie, spozná-
vanie nového, a vždy aj športová aktivita či už lyžovanie alebo turistika. 

Kolegovia z družstiev ROZKVET i FLOS želajú svojmu predsedovi veľa 
zdravia, šťastia, osobných a aj pracovných úspechov. 

Kolektív spolupracovníkov 
Výrobné družstvo FLOS a ROZKVET B. Bystrica

Ing. Juraj Sokol
predseda výrobného družstva FLOS Banská Bystrica a výrobného 
družstva ROZKVET Banská Bystrcia 

Dňa 1. októbra 1988 nástupom do zamestnania a zároveň do členského 
pomeru rozšíril rady družstevníkov chemický inžinier Ing. Juraj Sokol. 
ROZKVET, výrobné družstvo potrebovalo zastrešiť pozíciu vedúceho zá-
vodu Keramika v Ľubietovej. Pôvodný vedúci odchádzal do dôchodku. 
Svojej úlohy sa už od začiatku pôsobenia zhostil veľmi dobre. Počas jeho 
pôsobenia si závod Keramika polepšil aj v hospodárskych výsledkoch. 

Ing. Juraj Sokol v tom čase ako vedúci závodu svojou odbornosťou, skú-
senosťami z predchádzajúcich pracovných pozícií, ale hlavne vďaka svojej 
povahe každej veci prísť na kĺb a vymýšľať neustále niečo nové, zaviedol do 
výroby, kde sa roky pracovalo s tradičnými výrobkami charakteristickými 
pre ľubietovskú keramiku, úspešnú výrobu kachlíc, ktorá trvá dodnes. 

Ing. Katarína Pindúrová
predsedníčka výrobného družstva JUHODREVO Nové Zámky

Ing. Katarína Pindúrová študovala na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave odbor ekonomika 
priemyslu. Po skončení štúdia v októbri roku 1979 nastúpila do výrobného družstva Remeslo-
služba Nové Zámky. V družstve prešla rôznymi funkciami. Na začiatku pracovala ako plánovač-
ka, neskôr ako vedúca plánovacieho oddelenia a štatistiky, potom ako ekonómka. Po rozhodnutí 
členskej schôdze o rozdelení výrobného družstva Remesloslužba na štyri družstvá pracovala na ma-
jetkovom rozdelení družstva. V nástupníckom družstve Juhodrevo, výrobné družstvo Nové Zám-
ky pracovala ako ekonómka a zároveň ako členka štatutárneho orgánu. Od mája 2005 zastávala 
funkciu podpredsedníčky a od februára 2007 je predsedníčkou družstva. Funkciu predsedníčky 
svedomito vykonáva už druhé volebné obdobie.

Jej najlepším relaxom popri práci je záhradka. Vo voľnom čase veľmi rada cestuje a spoznáva stále 
nové a nové krajiny. Pri príležitosti významného životného jubilea jej prajeme zdravie, šťastie a op-
timizmus v pracovnom aj osobnom živote.

Kolektív spolupracovníkov výrobného družstva JUHODREVO

naši jubilanti

V mojom mene a v mene celej našej družstevnej rodiny prajem našim jubilantom Ing. Sokolovi a Ing. Pindúrovej k ich 
významnému životnému jubileu len samé šťastné chvíle a trpezlivosť pri riadení svojich pracovných kolektívov. 
 Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO
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naši jubilanti

Ing. Oľga Zborovjanová 
zástupkyňa riaditeľa pre prevádzkovo-ekonomický úsek 
Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade

Ing. Oľga Zborovjanová patrí medzi špičkových manažérov našej družstevnej rodiny. Je oporou kolektívu pracovníkov SSOŠ, ale 
i nevyčerpateľnou studnicou dobrej nálady. Za výsledky práce jej Predstavenstvo nášho združenia na svojom zasadnutí dňa 24. 
februára 2016 udelilo najvyššie vyznamenanie COOP PRODUKT SLOVENSKO Plaketu Samuela Jurkoviča. Do ďalších rokov jej 
v mene všetkých družstevníkov prajem len šťastné chvíle v súkromnom i pracovnom živote. 

Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO

V medailóne osobností SSOŠ Poprad – Veľ-
ká dnes gratulujeme Ing. Oľge Zborovjano-
vej, zástupkyni riaditeľa pre prevádzkovo-
-ekonomický úsek, ktorá v tomto období 
slávi významné životné jubileum.

Narodila sa v  krásnom meste pod Tatrami 
v Poprade, kde žije dodnes. V roku 1975 v rod-
nom meste úspešne ukončila gymnázium, kto-
ré ju naštartovalo do ďalšieho života – do sveta 
práce. Zamestnala sa ako technický pracovník 
v národnom podniku Tatramat Poprad, kde na 
pozíciách referent technicko-ekonomických 
informácií a samostatný odborný ekonomický 
pracovník pracovala až do roku 1992. V tom-
to období stihla toho veľa. Vydala sa, na svet 
priviedla dve dcéry a syna a popri zamestnaní  
vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Brati-
slave, Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných 
odvetví a získala titul inžinierka. 

K práci v školstve ju priviedla túžba pracovať 
s mladými ľuďmi, kde by mala možnosť pre-
dať mládeži nie len svoje teoretické vedomos-
ti, ale aj bohaté skúsenosti z praxe. A tak prá-

cu vo „fabrike“ zavesila na klinec a  povolanie 
učiteľky si vyskúšala v Strednom odbornom 
učilišti poľnohospodárskom v Kežmarku, čo 
trvalo jeden školský rok.

Ďalší školský rok 1993/1994 bola už súčasťou 
nášho pedagogického kolektívu v  Strednom 
odbornom učilišti služieb SZVD Poprad, sú-
časná Súkromná stredná odborná škola. Uče-

nie ju natoľko nadchlo a napĺňalo, že sa roz-
hodla ostať poslaniu učiteľa verná. V roku 1995 
úspešne absolvovala doplňujúce pedagogické 
vzdelanie a tým sa stala plne odborne a peda-
gogicky spôsobilá učiť odborné ekonomické 
predmety a nemecký jazyk, z ktorého má štát-
nu jazykovú skúšku a je jej „srdcovkou“. 

Cudzie jazyky, ktoré ovláda (nemecký, anglic-
ký a  ruský jazyk) jej otvorili brány do sveta 
a cestovanie sa stalo jej koníčkom a relaxom.  
Rada spoznáva nové miesta a  kultúry. Veselá 
a spoločenská povaha Olinky dostane každého 
z nás a je prínosom pre celkovú klímu v škole.

Od roku 2006 zastáva pozíciu zástupkyne ria-
diteľa pre prevádzkovo-ekonomický úsek. Jej 
zodpovedná a precízna práca výrazne prispie-
va k úspešnému napredovaniu  našej školy.

Milá Olinka, 

veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa 
dobrých vecí želáme ti všetci. 

Kolektív spolupracovníkov  
SSOŠ Poprad – Veľká.
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Mgr. Anna Ostružiarová 
predsedníčka výrobného družstva Okrasa Čadca

Mgr. Anna Ostružiarová sa narodila v ma-
lom mestečku Turzovka, kde prežila svoje 
detstvo. Po skončení strednej ekonomickej 
školy začala pracovať na Mestskom úrade v 
Turzovke, kde získala skúsenosti v adminis-
tratíve a práci s ľuďmi. 

V roku 1974 nastúpila do výrobného družstva 
Okrasa Čadca do prevádzky Klokočov, ktorá 
sa zaoberala textilnou výrobou ako dielenská 
plánovačka, neskôr ako majsterka a vedúca 
uvedenej prevádzky. Po preukázaní svojich or-
ganizačných schopnosti bola v roku 1987 pre-
radená do Čadce na pozíciu vedúcej personál-
neho oddelenia. Keďže začínala vo výrobnom 

procese a mala výborné organizačné schopnos-
ti, vrátila sa do procesu výroby. Po dokončení 
novej budovy na výrobu vianočných ozdôb 
sa stala vedúcou starého závodu a neskôr vý-
robnou námestníčkou. Bola členkou pred-
stavenstva družstva a chvíľu aj jeho podpred-
sedníčkou. Na výročnej členskej schôdzi 19. 
decembra 1995 bola zvolená za predsedníčku 
výrobného družstva a predsedníčku predsta-
venstva. Túto funkciu vykonáva dodnes.

Prejavila sa ako múdra, chápavá a ambiciózna 
žena s osobitým prístupom k ľuďom. V  tvr-
dých ekonomických podmienkach a sezónnos-
ti výroby ju čakala neľahká práca. Po rokoch 
rozmachu družstva v rokoch 1999 a  2000 
začali problémy hlavne vstupom čínskych vý-
robkov na náš trh. Tieto výrobky boli lacné, ale 
nezodpovedali kvalite. A tu pani predsedníčka 
stavila hlavne na kvalitu a tradíciu a počas 20 
rokov vo funkcii, za podpory predstavenstva 
družstva a  ďalších členov družstva udržala 
zamestnanosť a  existenciu družstva. Pracu-
je aj v  kontrolnej komisii združenia COOP 
PRODUKT SLOVENSKO. Počas náročnej 
práce v družstve začala v roku 2005 študovať 

na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej prá-
ce v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 
2010. Zvýšením svojej kvalifikácie priniesla 
nový pohľad a vedomosti v  sociálnej oblasti, 
ktorá je potrebná pri zamestnávaní  osôb so 
zdravotným postihnutím. 

Za svoju prácu bola ocenená rôznymi vyzna-
menaniami, či už v družstve a  tiež v rámci 
družstevníctva na celoslovenskej úrovni. Veľ-
kým ocenením jej práce bolo ocenenie v roku 
2012, keď sa stala osobnosťou Kysúc za hos-
podársky čin. Tu bola vyzdvihnutá jej práca 
pre udržanie zamestnanosti a šírenie tradičnej 
výroby doma aj v zahraničí. 

Mgr. Anna Ostružiarová má jedného syna, 
ktorý tiež pracuje v družstve. Rada si prečíta 
dobrú knihu, v zime si odpočinie na lyžiar-
skom svahu a v lete na bicykli. Taktiež má rada 
prírodu a  dobrých ľudí. 

Želáme jej pri príležitosti významného život-
ného jubilea veľa zdravia a optimizmu v pra-
covnom aj osobnom živote.

Kolektív spolupracovníkov 
výrobného družstva Okrasa Čadca

Za činnosťou a výsledkami každého družstva stoja ľudia. Mgr. Anna Ostružiarová, predsedníčka výrobného družstva OKRASA 
Čadca už dlhé roky stojí na svojom mieste pevne a s úspechmi. Do ďalších rokov jej prajem za nás všetkých veľa pracovných aj 
osobných úspechov, radosti, zdravia a šťastných chvíľ.

Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO



zo života družstiev

12 výrobné družstevníctvovýrobné družstevníctvo12

ocenenia

Blahoželáme
Predstavenstvo COOP PRODUKT SLOVENSKO 
na svojom riadnom 40. zasadnutí schválilo ocenenia: 

Vlasta MEDŇANSKÁ
PODJAVORINSKÉ výrobné družstvo Stará Turá 

Pani Vlasta Medňanská je členkou družstva od roku 1975. Vo volených orgánoch pracuje 20 rokov ako predsedníčka 
Komisie VSOČaZ a tretie volené obdobie je členkou Rady VSOČaZ združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO. 
Svoju prácu počas celého svojho pôsobenia v družstve a tiež aj vo volených orgánoch si vykonáva svedomite a spoľahlivo 
pristupuje k zadaným úlohám. Predstavenstvo a Komisia VSOČaZ družstva predložili návrh na udelenie vyznamenania 
za jej dlhé, 40-ročné pôsobenie v družstve, za dosiahnuté pracovné výsledky, vzťah k práci a družstevníctvu. Je príkla-
dom pre ostatných spolupracovníkov.

Ing. Jozef HALICKÝ
ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov

Ing. Jozef Halický nastúpil do výrobného družstva Elektroplast Prešov 2. novembra 1981 do funkcie majster na stredisku 
Zámočníci. V roku 1983 bol menovaný do funkcie majster na stredisku Nástrojáreň a v roku 1985 sa stal vedúcim tejto 
prevádzky. Od roku 2006 pracuje vo výrobnom družstve ako výrobno-technický námestník. Popri tom sa v roku 1992 stal 
členom predstavenstva, v rokoch 1992 – 2001 a opäť od roku 2006 až doteraz aj  podpredsedom družstva. Pán Ing. Jozef 
Halický svojim vzťahom k práci, pracovnými výsledkami a skúsenosťami je príkladom pre ostatných spolupracovníkov. Pred-
stavenstvo výrobného družstva a dôverník VSOČaZ predložili návrh na udelenie vyznamenania za jeho dlhoročnú prácu 
35 rokov v družstve, za 24 ročnú prácu vo volených orgánoch družstva a tiež pri príležitosti významného životného jubilea.

ROZKVET výrobné družstvo Banská Bystrica 

Návrh na udelenie vyznamenania predložilo Predstavenstvo a Komisia VSOČaZ  družstva pri príležitosti 60. výročia založenia družstva. 

Františkovi PÁZSTOROVI 
PODJAVORINSKÉ výrobné družstvo Stará Turá

František Pásztor je členom družstva od roku 1990. V družstve odpracoval 25 rokov. V predstavenstve družstva pracuje 
od roku 1992. V minulosti aktívne pôsobil aj v Správe spoločných fondov CPS. Prešiel rôznymi pracovnými zaradenia-
mi a funkciami. V súčasnosti pracuje ako vedúci obchodného úseku a tretie volebné obdobie je predsedom družstva. 

Diplom predsedu CPS navrhli udeliť členovia predstavenstva a Komisie VSOČaZ výrobného družstva PODJAVO-
RINSKÉ Stará Turá Františkovi Pásztorovi, predsedovi družstva za celoživotný prínos pre družstvo, pracovné vý-
sledky, vzťah k práci a družstevníctvu a pri príležitosti významného životného jubilea a pracovného jubilea 25 rokov. 

PLAKETA SAMUELA JURKOVIČA 

CENA CPS

DIPLOM PREDSEDU CPS

Všetkým oceneným ďakujem a prajem ďalšie úspechy.
Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO
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Každý rok sa v Norimbergu koná tradičný  
medzinárodný veľtrh hračiek, na ktorom sa 
prezentuje viac ako 2 700 vystavovateľov z 
vyše 60 krajín, z toho 940 vystavovateľov, 
ktorí nevystupujú na žiadnom inom veľtr-
hu. Viac ako 70 000 návštevníkov z vyše 
120 krajín. Prezentuje sa 1 milión výrobkov,  
75 000 noviniek. V tomto roku sa konal 
v dňoch 27. januára až 1. februára 2016 už 
67. ročník veľtrhu.

Aj tohto roku sme sa zúčastnili výstavy na 
pozvanie nášho veľkoodberateľa hračiek 
Gowi GmbH. Na výstave sme strávili 2 
zaujímavé dni. Odniesli sme si veľa po-
zitívnych momentov zo „sveta hračiek“. 
Bolo to príjemné spestrenie, keď sme sa 
prostredníctvom hračiek mohli vrátiť o 
niekoľko rokov späť do detských „hravých, 
bezstarostných“ čias. Prezentovali sa doj-
čenské potreby, trendové výrobky, školské 

potreby a kancelárske potreby, karnevalo-
vé predmety, kostými a mnoho ďalšieho. 
Preslávené značky, nákupcovia veľkých re-
ťazcov, nezávislí obchodníci a početní zá-
stupcovia médií vytvorili z veľtrhu hračiek 
najdôležitejšiu udalosť odvetvia hračiek, 
kde sa uzatvorilo množstvo  rozhodujúcich 
obchodných kontaktov.  

Pre Gowi GmbH je to každoročne štart 
nových príležitostí, a tým je prínosom aj 
pre nás ako výrobcu hračiek. Potešilo nás, 
keď sme si všimli vystavované novinky v 
stánku GOWI a uvedomili si, že všetky 
boli vyrábané u nás, v našej spoločnosti. 
Dokonca sa nám ušla aj pochvala za potlač 
výrobkov od vážneho konkurenta GOWI. 
Takéto slová uznania, keď je vidieť kvalitu 
našej práce sa počúvajú veľmi dobre. 

Ing. Miroslav Karabinoš 
predseda družstva 

Raj hračiek v Norimbergu  
očami družstevníkov  
z ELEKTROPLASTU Prešov 

zaujalo nás
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Vianoce – čas pokoja, pohody a ľudskosti 
sa šíril všetkými priestormi našej školy 16. 
decembra 2015. V tento deň sa brány školy 
otvorili pre širokú verejnosť a najmä pre žia-
kov 9. ročníkov a ich rodičov.

A tí sa veru mali na čo pozerať. Nápadité 
a najmä chutné cukrárenské výrobky, špecia-
lity studenej kuchyne, fantastická vianočná 
kapustnica, palacinky, carving, slávnostné 
tabule a ukážky rôznych zručností našich žia-
kov v priestoroch školy i na školskom dvore 
– to všetko mohli návštevníci vidieť i ochut-
nať. Výnimočnú vianočnú atmosféru dodával 
tomuto dňu aj zaujímavý program v podaní 
žiakov našej školy.  

Veľký záujem žiakov 9. ročníkov o štúdium 
v našej škole je len potvrdením starého zná-
meho príslovia „remeslo má zlaté dno“. Nás 
všetkých, ktorí sme sa podieľali na príprave 

tohto krásneho dňa teší snaha našich žiakov 
ukázať ostatným svoje zručnosti, fantáziu 
a  tvorivosť. O tom, že nielen počas vianoč-
ného času sa školou šíri pokoj, pohoda a ľud-
skosť svedčí aj bohatá návštevnosť  absolven-
tov našej školy, ktorí na svoje roky štúdia 
spomínajú s úsmevom i s dojatím len v tom 
najlepšom.

Ing. Mária Krempaská

V skorých ranných hodinách sa študenti spolu s pedagógmi SSOŠ v Po-
prade – Veľkej vybrali autobusom do Bratislavy. Konal sa tam veľtrh 
gastronómie Danubius Gastro a veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakoa-
tour, ktorý prebiehal v dňoch od 28. januára do 31. januára 2016. 

Vybrali sme si piatok 29. januára 2016 a urobili sme dobre. Bratislava 
nás privítala dažďom i skúpym slniečkom. Študenti takmer z každej 
triedy, zmes žiakov rôznej vekovej skupiny, sa tešili, čo uvidia. Pre-
hliadka nových trendov kuchárskych, cukrárskych i pekárskych niko-
ho nenechala na pochybách, že ide o to najlepšie. Pre verejnosť bol pri-

pravený bohatý program ako barmanská a baristická súťaž, prehliadka 
zručností mladých kuchárov i cukrárov. Predstavili sa domáce i  za-
hraničné firmy s bohatým výberom potravín, s možnosťou ochutnať 
a povedať svoj názor. Veľtrh cestovného ruchu zas poskytol komplex 
služieb pre spoznávanie našej krajiny i zahraničia. 

Tých pár hodín, ktoré sme tam strávili bolo málo. Odchádzali sme 
odtiaľ s veľkým množstvom informácií, zážitkov a poznatkov s tým, že 
na budúci rok sa tam vrátime. 

Mgr. Emília Bombarová

zo života SSOŠ

DANUBIUS GASTRO

Deň otvorených dverí  
v SSOŠ Poprad trocha inak 
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Zachrániť život darovanou kvapkou krvi je úžasný čin všetkých dob-
rovoľných darcov krvi. Takýchto ľudí si v stredu 25. novembra 2015 
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade ocenili odovzdaním 
Jánskeho plakety. Ocenenie ľudí, ktorí darujú najvzácnejšiu tekuti-
nu života, neprebiehalo iba odovzdaním plakiet, ale aj slávnostným 
pohostením.

O realizáciu pohostenia tohto podujatia sa postarali žiaci SSOŠ Po-
prad – Veľká. Hostina prebiehala formou rautu. Absolventi 4. ročníka 
odboru čašník – servírka a kuchár vytvorili pracovný tím, ktorý doko-
nalou prípravou hostiny zabezpečil hladký priebeh akcie. Preukázali 
svoju profesionalitu a šikovnosť. V priebehu dvoch hodín sa dokázali 
postarať o masu ľudí cca 300 osôb. Za túto krátku dobu museli za-
bezpečiť komfortný priebeh celej hostiny. Ponuka, servírovanie, deba-
rasovanie a ich odborný prístup prebehol na vysokej úrovni s hlboko 
prejavenou spokojnosťou. O tom svedčí aj opakovaný záujem Sloven-
ského Červeného kríža Poprad o poskytované služby žiakov našej ško-
ly. Samozrejme celá príprava a priebeh hostiny bol sprevádzaný pod 
dohľadom majstrov odbornej výchovy.

Sme radi, že aj my SSOŠ Poprad –Veľká sme mohli prispieť takýmto 
spôsobom k oceneniu darcov krvi a že sme boli jej súčasťou. Tešíme sa 
na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Marta Kriššáková   
majsterka odborného výcviku

Uvedenie nového vozidla na trh si vyžaduje 
dobrú prezentáciu. O tú sa postarala spo-
ločnosť EUROCAMP, s.r.o., vo svojom au-
tosalóne v Poprade dňa 10. decembra 2015 
uvedením vozidla RENAULT TALISMAN. 
Pozvali niekoľko významných hostí a zá-
stupcov rôznych spoločností, pre ktorých 
pripravili bohatý program. Neodmysliteľnou 
súčasťou celej prezentácie bolo aj pohostenie, 
o ktoré spoločnosť požiadala práve nás, SSOŠ 
Poprad-Veľká.

Už v minulosti sme podobnú akciu pre túto 
spoločnosť realizovali a keďže mala dobrý 
ohlas, opäť sa na nás obrátili. Bolo to pre nás 
cťou, ale zároveň aj veľká zodpovednosť, aby 
sme akciu zvládli ešte lepšie ako predtým.

Prípravu slávnostnej hostiny v podobe rautu 
realizovali žiaci tretieho ročníka učebného 
odboru čašník-servírka a kuchár. Pripravili 
ponukové stoly teplého a studeného bufetu, 

nápojové ponukové stoly, ktoré aranžovali do 
farieb Renaultu. O priebeh hostiny sa posta-
rali žiaci maturitných tried tretieho a štvrtého 
ročníka. Obsluhu tvorili 8 žiaci, ktorí boli 
rozdelení k ponukovým švédskym stolom, 
kuchári v slávnostných odevoch k teplým sto-
lom, k ponuke širokej škály vín a odnášaniu 
použitého inventáru. V úvode hostiny žiaci 
ponúkali prípitok pri vchode do autosalónu 
priamo z podnosov. Žiaci sa snažili dodržia-
vať všetky predpisy a veru sme sa nemali za 
čo hanbiť. Vystupovali profesionálne a zod-
povedne.

O sortiment a prípravu pokrmov sa starali 
žiaci 3. a 4. ročníka odboru kuchár pod do-
hľadom majstrov odbornej výchovy. Pripra-
vili rôzne syrové, salámové, mäsové rolády, 
rôzne chuťovky, šaláty a teplé jedlá. Esteticky 
upravené na misách zdobili ponukové stoly aj 
dezerty našich cukrárov.

Tvorivosť, nápaditosť a zručnosť ocenili všetci 
účastníci hostiny, ktorým všetko chutilo. Opäť 
sme ukázali kvalitu poskytovaných služieb a 
svoju odbornosť. Akcia dopadla veľmi dobre, 
žiaci odviedli skvelú prácu a pre nás najväčším 
ocenením je spokojnosť všetkých hostí.

Mgr. Marta Kriššáková 
 majsterka odborného výcviku
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RENAULT TALISMAN

SLÁVNOSTNÉ OCENENIE DARCOV KRVI
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Rok prešiel ako voda a naša škola SSOŠ Po-
prad sa tradične zapojila do súťaže v účesovej 
tvorbe Svadobné dni – Beauty v Nitre, ktorá 
sa uskutočnila dňa 22. januára 2016. Téma 
Purity nevesta – čistá, prirodzená nevesta 
nás zaskočila, ale bola to pre nás výzva a tak 
sme sa s ňou popasovali. Výsledkom bolo 1. 
miesto Martiny Friedmannovej, ktorá obhá-
jila 1. miesto z minulého roka. Potvrdila svoje 
kvality tým, že má nadšenie, cit a zručnosti 
pre prácu kaderníčky, ktoré sa prejavujú v jej 
prístupe k práci.

Na súťaž sme pripravovali aj žiačku 2. roční-
ka Dominiku Zgeburovú, ktorá sa prvýkrát 
zúčastnila takéhoto kaderníckeho podujatia 
a mohla si vyskúšať pravú atmosféru súťaže. 
Tieto skúsenosti môže využiť najmä v budúc-
nosti pri podobných odborných akciách. Sme 
radi, že naše vedenie školy nás v takýchto ak-
tivitách podporuje a poskytuje nám priestor 
na ich realizáciu.

Musíme zároveň poďakovať svadobnému sa-
lónu „Svadba štýlovo“, ktorá nás podporuje 

a poskytuje nám svadobné a spoločenské 
šaty. Ich spolupráca nám pomáha a utvrdzuje 
v tom, že sa nájdu ľudia, ktorí chcú podporo-
vať mladých talentovaných študentov.

Mgr. Beáta Winková
Mgr. Eva Michaláková

V predvianočnom období pripravili učiteľky Súkromnej strednej od-
bornej školy v Bardejove (Mgr. Popjaková, Mgr. Čobejová) v spolupráci 
s Východoslovenskou galériou v Košiciach tvorivý workshop pre študen-
tov odboru animátor voľného času, propagačná grafika, kozmetička a 
vizážistka. Spolu si najprv prezreli zaujímavé výstavy súčasného umenia.

Výstava After Future predstavuje tvorbu mladých výtvarníkov východo-
slovenského okruhu (Jakub Pišek, Beáta Kolbašovská, Hana Hutníková, 
Dagmar Mavrevová, Martin Kiman, Martin Tomori a Ľubomír Štec), 
ktorí sa vo svojich dielach s obľubou zamýšľajú nad budúcnosťou. Vý-
stava predstavuje pomyselnú časovú skratku, experiment, ktorý umož-
ňuje návštevníkom galérie, aby sa z perspektívy budúcnosti pozreli na 
jej súčasný obraz vo výtvarnej tvorbe. Doba, v ktorej sa nachádzame, 
nám umožňuje využívať najrafinovanejšie výdobytky modernej techni-
ky. Súčasťou každodenného života sa pomaly stávajú pojmy ako virtu-
álna realita, ultra rýchly transport, využívanie super materiálov, všade 
dostupnosť informácií či dobývanie vesmíru. Duch doby sa mení, vyvíja 
a pritom určité skutočnosti ostávajú rovnaké. Ďalšou výstavou, ktorú si 
mohli študenti pozrieť bola výstava Rozum a vzdor, ktorá prináša výber 
slovenského a českého súčasného umenia zo zbierky košického zberateľa 
Milana Dobňáka. Ide o vôbec prvý ucelenejší pohľad do rozsiahlej zbier-

ky, ktorá sa počas viac ako desaťročia kontinuálne rozvíjala. Koncepcia 
výstavy je postavená na dialógu a konfrontácii vybraných diel generačne 
spriaznených umelcov a umelkýň, ktorí na scénu nastúpili na prelome 
storočí a svojou tvorbou v posledných rokoch výrazne spoluvytvárali 
obraz o podobe a o smerovaní súčasnej maľby a priestorového umenia. 
Zbierka Dobňák reflektuje „pulz doby“ vo výtvarnom umení, ale ne-
naháňa sa za každým trendom. V jej charaktere a kvalite sa stretávajú 
subjektívne preferencie so živým záujmom o dianie na poli umenia, 
o kunsthistorické súvislosti a o diskusie. 

Po zhliadnutí týchto výstav sa študenti rozdelili do dvojíc a spolu vy-
tvárali svoj pohľad na budúcnosť. Počas dvoch hodín vytvorili kreatív-
ne výtvarné diela, ktoré potom museli pred ostatnými obhájiť. Vzniklo 
veľa rôznych a zaujímavých diel. 

Po workshope si študenti  prezreli staré mesto a samozrejme nemohli 
vynechať Dóm sv. Alžbety. Najviac zaujala vianočná výzdoba mesta 
a celková vianočná atmosféra, ktorá pozitívne pôsobila na všetkých. 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ďalšie spoločné exkurzie.
Mgr. Michaela Popjaková

Mgr. Silvia Čobejová

zo života SSOŠ

Workshop Košice

Prirodzenosť a kreativita  
kaderníckeho umenia
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Koniec novembra už zvyčajne patrí prezentácii 
školy pred rodičmi a žiakmi základných škôl. 
Ani tento rok nebol výnimkou a na SSOŠ 
v Bardejove sa uskutočnil tradičný Deň otvo-
rených dverí. Zúčastnilo sa ho množstvo žia-
kov zo základných škôl. V sprievode našich 
vyučujúcich mali možnosť pozrieť si priestory 
školy, zoznámiť sa s materiálnym a  technic-
kým vybavením, spoznať činnosť jednot-
livých odborov, ba dokonca ponamáhať si 
myslenie v pripravených súťažiach. 

S možnosťou štúdia oboznámila návštevníkov 
najprv Mgr. Mária Pinziková a potom sa žia-
ci rozdelili do menších skupín a pokračovali 
v prehliadke školy. Na jednotlivých stanoviš-
tiach sa záujemcom predstavili študenti na-
šich študijných  aj učebných odborov svojimi 

praktickými ukážkami. Odbory ako kaderník, 
kozmetička a vizážistka ponúkli  žiakom zá-
kladných škôl vyskúšať si jednotlivé úkony, s 
ktorými sa môžu stretnúť počas štúdia a v rám-
ci ukážok im umožnili aj úpravu zovňajška v 
našich salónoch. Študenti odboru hostinský 
zas pripravili chutné občerstvenie pre záu-
jemcov, ale predviedli aj možnosti stolovania 

a slávnostné tabule. Animátori voľného času 
sa zamerali na vytvorenie jednoduchých hier, 
pri ktorých sa žiaci nielen zabavili, ale aj trošku 
zapotili pri hľadaní písmen a hudobných in-
terprétov, skladaní obrázkov a podobne. Ani 
operátori drevárskej výroby nezaostali a ukázali 
opäť svoje majstrovstvo v práci s drevom.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do pre-
zentácie aktívne zapojili a ukázali, že naša 

škola je plná zaujímavých a tvorivých ľudí. 
Tohtoročný Deň otvorených dverí hodnotíme 
pozitívne a veríme, že sme ním zaujali žiakov a 
zároveň  záujemcov o štúdium na našej škole.

Mgr. Michaela Popjaková
Foto: Simona Pekárová (študentka IV. A)

Nie každý deň je výnimočný, ale 22. január 
2016, deň školského plesu Súkromnej stred-
nej odbornej školy v  Bardejove, sa pre nás 
študentov výnimočným stal. Už od začiatku 
školského roku sme začali pripravovať túto 
akciu a preto to bola pre nás veľká slávnosť. 
Organizátorky sa snažili vyhovieť každému zo 
zúčastnených. Na organizácii  plesu sa podie-
ľali žiačky II. PR a II. A triedy pod vedením 
pána učiteľa Čekana.

Plesu sa zúčastnili predovšetkým študenti na-
šej školy, súčasní i bývalí a učitelia. Celý večer 
nás sprevádzala hudobná skupina Elit, ktorá 
zahrala všetkým podľa ich chuti. Ako to na 
správnom plese býva, nechýbala ani tombola, 
ktorá bola veľmi bohatá s množstvom cien. 
Ceny do tomboly sme získali od štedrých 
sponzorov. Presne o polnoci sa učiteľský zbor 
rozhodol vyhlásiť už tretíkrát kráľa a kráľovnú 
školského plesu. Kráľom a kráľovnou plesu sa 
stali František Palko z  triedy IV.  A a  Agáta 
Olejárová z triedy I. PR.

Celý večer sa všetci zabávali, tancovali, spie-
vali. O  tom, že táto akcia dopadla výborne 
svedčí  aj to, že sa zúčastnení  rozchádzali až 
na svitaní. Naše pocity z tejto akcie sú len po-
zitívne. Sme veľmi radi, že sme sa tejto akcie 
zúčastnili a už teraz sa tešíme na ďalší ročník 
školského plesu.

študenti II.A
Foto: Veronika Ščerbová (študentka II.A)
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zo života SSOŠ

Deň otvorených dverí na SSOŠ v Bardejove

IXX. školský ples
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FLEXIBILNÉ FORMY ZAMESTNÁVANIA 
V ROKU 2016 

Rýchly vývoj súčasného globalizovaného trhu 
kladie požiadavky pružnosti a flexibility aj 
na oblasť zamestnávania, kde tradičné formy 
práce už nezodpovedajú novým potrebám. 
Podniky v snahe zachovať si konkurencie-
schopnosť požadujú flexibilnejšie pracovno-
právne vzťahy. Na druhej strane, z pohľadu 
zamestnancov je nutné zachovať mieru ochra-
ny, ktorá zaručuje sociálne istoty. Súčasné 
trendy v oblasti pracovného práva otvárajú 
priestor pre prienik flexibility do pracovné-
ho práva a využívanie flexibilných foriem 
zamestnania. Takéto smerovanie dlhodobo 
preferované aj Európskou úniou prostredníc-
tvom strategických dokumentov, má zabez-
pečiť dlhodobo udržateľný rozvoj a pozitívne 
vplývať na zamestnanosť. Flexibilné formy 
zamestnania predstavujú alternatívu k tradič-
nému pracovnému pomeru, ktorý môžeme 
charakterizovať ako pracovný pomer na plný 
úväzok na neurčitú dobu. 

V Slovenskej republike sú najčastejšie využí-
vané tieto flexibilné formy pracovných úväz-
kov:
 –  Práca na dohodu (Dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru)
 – Práca na kratší pracovný čas
 – Práca z domu/teleworking
 –  Agentúrne zamestnávanie (Personálny 
leasing)
 –  Práca na flexibilný pracovný čas (Flexi 
time)

Venujme sa najčastejšie používaným: 

Dohody o prácach, vykonávaných 
mimo pracovného pomeru

sa majú uzatvárať len výnimočne, zväčša na 
úlohy malého rozsahu alebo také, ktoré cha-
rakterizuje ojedinelosť pracovných úloh. Pri 
uzavretí týchto dohôd nevzniká pracovný 
pomer, no napriek tomu, zakladajú pracov-
noprávne vzťahy. Zákonník práce ale výslov-
ne zakotvuje, že na tieto pracovnoprávne 
vzťahy sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka 
práce o ochrane práce. Legislatíva Slovenskej 
republiky rozlišuje dohodu o vykonaní práce, 
dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o bri-
gádnickej práci študenta. 

Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú 
prácu na základe dohôd o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru v priebehu 
24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a  u 
mladistvého zamestnanca v priebehu 24 ho-
dín nesmie presiahnuť 8 hodín. 

V zmysle novely Zákonníka práce od 1. júla 
2014 všetky typy dohôd možno dohodnúť 
len na dobu určitú a to najviac na 12 mesia-
cov. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prá-
cu na základe dohôd nemožno nariadiť ani 
s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prá-
cu nadčas. Na pracovnoprávne vzťahy založe-
né dohodami o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru sa nevzťahujú ustano-
venia o pracovnom pomere (vznik a zánik, 
výpovedné dôvody), pracovnom čase (nepre-
tržitý odpočinok, nočná práca, dovolenka), 
mzde, prekážkach v práci a v podnikovej soci-
álnej politike (stravovanie zamestnancov), ani 

o náhrade škody. Dohody o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru nemožno 
uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom 
ochrany v zmysle autorského zákona. Je dô-
ležité poznamenať, že zamestnanci pracujúci 
na dohodu mimo pracovného pomeru sú 
považovaní za zamestnancov na účely nemo-
cenského poistenia, dôchodkového poistenia, 
poistenia v nezamestnanosti a zdravotného 
poistenia okrem študentov, poberateľov sta-
robných dôchodkov, invalidných dôchodkov, 
invalidných výsluhových dôchodkov a aj po-
berateľov výsluhových dôchodkov. 

Rozdiely v  jednotlivých typoch dohôd o prá-
cach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Dohoda o vykonaní práce

Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť 
vtedy, ak predpokladaný rozsah práce, na ktorý 
sa dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v 
kalendárnom roku. Do predpokladaného roz-
sahu práce sa započítava aj práca vykonávaná 
zamestnancom pre zamestnávateľa na základe 
inej dohody o vykonaní práce. Písomnú doho-
du o vykonaní práce treba uzatvoriť najneskôr 
deň pred dňom začatia výkonu práce. Pracov-
ná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, 
inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. 

Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak 
nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že 
mu zamestnávateľ nevytvoril vhodné pracov-
né podmienky. Zamestnávateľ je povinný na-
hradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. Odmena 
za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po 
dokončení a odovzdaní práce avšak medzi 
účastníkmi dohody je možné dohodnúť, že 
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legislatíva

Novinky v legislatíve, platné od roku 2016
•  Uplatňovanie DPH na základe prijatia 

platby

Platitelia DPH sa môžu rozhodnúť pre 
uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňo-
vania DPH na základe prijatia platby za 
dodanie tovaru alebo služby, ak súčasne 
budú splnené tieto zákonom ustanovené 
podmienky:
a) Za predchádzajúci kalendárny rok 

(2015) nebude obrat platiteľa DPH 
vyšší ako 100 000 Eur.

b) Za prebiehajúci kalendárny rok 
(2016) platiteľ DPH odôvodnene 
predpokladá, že nedosiahne obrat 
100 000 Eur.

c) Na platiteľa DPH nebol vyhlásený 
konkurz alebo platiteľ DPH 
nevstúpil do likvidácie.

•  Virtuálna registračná pokladnica 
pre všetkých podnikateľov

Od roku 2016 sa bude môcť každý pod-
nikateľ, ktorému vznikne povinnosť evi-
dovať tržby rozhodnúť, že na evidenciu 
tržieb bude používať virtuálnu registračnú 
pokladnicu. Aj podnikateľ, ktorý mal v 
roku 2015 povinnosť evidovať tržby v elek-
tronickej registračnej pokladnici, môže od 
roku 2016 prejsť na používanie virtuálnej 
registračnej pokladnice. Musí dodržať zá-
konné podmienky pre používanie virtuál-
nej registračnej pokladnice.

• Zvýšenie mesačnej minimálnej mzdy

Suma najnižšej mesačnej minimálnej mzdy 
sa od roku 2016 zvýšila o 25 eur na sumu  
405 Eur. Hodinová minimálna mzda 
vzrástla od roku 2016 na 2,328 Eur za kaž-
dú hodinu, odpracovanú zamestnancom.

•  Zmena v príspevku na zriadenie 
chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska

Výška v bratislavskom kraji je najviac 4-ná-
sobok celkovej ceny práce, vypočítanej 
z  priemernej mzdy zamestnanca v  hospo-
dárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí 
štvrťrok kalendárneho roka. Od 1.  januá-
ra 2016 je výška príspevku 4 645,40 Eur. 
V ostatných krajoch, v okresoch s priemer-
nou mierou evidovanej nezamestnanosti 
nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský 
priemer je výška príspevku 5  574,48 Eur. 
V okresoch s priemernou mierou evidovanej 

nezamestnanosti, vyššou ako je celoslovenský 
priemer, je výška príspevku 6 039,02 Eur.

• Nový autorský zákon 

Od 1. januára 2016 je účinný nový au-
torský zákon č.185/2015 Z.z.. Dovozcom 
a výrobcom vybraných druhov elektroniky 
(napr. tablet, telefón, fotoaparát, USB kľúč, 
CD, DVD, pamäťová karta) vznikne povin-
nosť zaplatiť osobitnú autorskú odmenu.

•  Zmena v daňových  odpisoch pri 
vybranom hmotnom majetku

Pri vybranom hmotnom majetku, ktorý 
sa odpisuje na základe času rovnomerne, 
sa bude môcť daňovník rozhodnúť, že da-
ňové odpisy uplatní na mesačnej báze. Ta-
kýto postup môže byť výhodný pri predaji 
predmetného hmotného majetku, nakoľko 
daňová zostatková cena je daňovým výdav-
kom len do výšky príjmov z predaja.

časť odmeny bude splatná už po vykonaní 
určitej časti pracovnej úlohy.

Dohoda o brigádnickej práci 
študenta

Základným atribútom uzavretia dohody je 
štatút študenta u osoby, ktorá túto dohodu 
uzatvára na strane zamestnanca. Ďalšou pod-
mienkou uzatvorenia dohody je, že rozsah 
práce nesmie prevyšovať v priemere polovicu 
určeného týždenného pracovného času. Do-
držiavanie dohodnutého a najviac prípustné-
ho rozsahu pracovného času sa posudzuje za 
celú dobu, na ktorú bola dohoda uzavretá, 
najdlhšie na 12 mesiacov. 

Dohoda o brigádnickej práci študentov musí 
obsahovať: dohodnutú prácu, dohodnutú od-
menu za vykonávanú prácu, dohodnutý roz-

sah pracovného času a doba, na ktorú sa do-
hoda uzatvára. Dohoda musí byť uzatvorená 
písomne, inak je neplatná. V dohode je mož-
né dohodnúť aj spôsob jej skončenia, v prí-
pade ak by chcel zamestnávateľ uplatniť voči 
zamestnancovi okamžité skončenie dohody 
bude musieť uplatniť ustanovenia Zákonní-
ka práce, týkajúce sa prípadov kedy možno 
okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob 
skončenia nevyplýva priamo z  uzatvorenej 
dohody, možno ju skončiť dohodou účastní-
kov k dohodnutému dňu a jednostranne len 
výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou 
výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v 
ktorom bola písomná výpoveď doručená.

Dohoda o pracovnej činnosti

Na základe tohto typu dohody možno vyko-
návať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 

hodín týždenne. Tento limit nemožno v jed-
notlivom týždni prekročiť. 

Tak isto ako aj v prípade dohody o brigádnic-
kej práci študentov, aj v tomto prípade okam-
žité skončenie dohody možno dohodnúť len 
na prípady, v ktorých možno okamžite skon-
čiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia ne-
vyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno 
ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnu-
tému dňu a jednostranne len výpoveďou bez 
udania dôvodu s 15-dennou výpovednou 
dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa 
písomná výpoveď doručila. Dohoda o pra-
covnej činnosti musí obsahovať: dohodnutú 
prácu, dohodnutú odmenu za vykonávanú 
prácu, rozsah pracovného času a dobu na 
ktorú sa dohoda uzatvára.

Mgr. Kristína Majvitorová

Mgr. Kristína Majvitorová
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Vybrané veľtrhy a výstavy na Slovensku v roku 2016

aj tento rok si Rada VSOČaZ naplánovala 
pripraviť a zorganizovať pre členov a zamest-
nancov výrobných družstiev tradičné, športo-
vo – kultúrne podujatia, ktoré majú za úlohu 
hlavne umožniť družstevníkom stretnúť sa, 
zabaviť sa a zašportovať.  

Máj sa už tradične spája u družstevníkov 
s kolkami a bowlingom. Už v minulom roku 
sme sa pohrávali s možnosťou zorganizovania 
akéhosi športového dňa, no keďže počasie 
v jarných mesiacoch je veľmi nestále, rozhodli 
sme sa staviť na istotu, a tak aj v tomto roku 
by sme chceli zostať verní tradícii a II. ročník 
bowlingového turnaja plánujeme zorganizo-
vať v Nitre, v obchodnom dome Mlyny. Ide 
o zariadenie s 8 bowlingovými dráhami. Dú-
fame, že súťažiaci budú mať možnosť naplno 

si vychutnať  športovú atmosféru a predviesť 
výborné športové výkony.

Členovia Rady už v tomto období však mys-
lia aj na jeseň a s ňou spojený turistický zraz. 
Nájsť lokalitu, ktorá je zaujímavá, príťažlivá 
svojimi turistickými možnosťami a popritom 
aj vhodná kapacitne a cenovo, nie je najľah-
šie. V tomto roku by sme sa chceli s Vami, 
našimi družstevníkmi, turistami stretnúť v 
Belianskych Tatrách, ktoré nás  lákajú svojimi 
prekrásnymi turistickými trasami. 

Medzi tie najzaujímavejšie bezpochyby patrí  
jediná sprístupnená dolina prechádzajúca cez  
túto prísne chránenú národnú prírodnú rezer-
váciu a to Monkova dolina. Ďalšou nie menej 
zaujímavou túrou v tejto prekrásnej časti Slo-
venska je túra na jedinú obývanú chatu v Be-
lianskych Tatrách – Chatu Plesnivec. Plánujeme 
sa tiež vybrať dolinou Kežmarskej bielej vody 
na chatu Na Zelenom plese a prejsť sa Dolinou 
Siedmych prameňov. Svojou tajomnou krásou 
láka tiež Belianská jaskyňa. Turistické trasy bu-
deme konzultovať a odsúhlasovať s členmi hor-
skej služby, aby sme vyhoveli Vám všetkým. 

Naše plány sú veľké, no môžeme ich začať 
reali zovať až po schválení rozpočtu Predsta-
venstvom COOP PRODUKT SLOVEN-
SKO a uvoľnení finančných prostriedkov. 

O všetkých podrobnostiach týkajúcich sa či 
už bowlingového turnaju, alebo turistického 
zrazu Vás budeme včas informovať a dúfame, 
že sa všetci spoločne aj tento rok na našich 
plánovaných akciách stretneme a aj keď nám 

v posledných rokoch veľmi počasie neprialo, 
my družstevníci sa  vieme zabávať za každé-
ho počasia. Som presvedčená, že všetci, ktorí 
sa stretneme či už na bowlingovom turnaji 
alebo turistickom zraze, prinesieme so sebou 
hlavne dobrú náladu, chuť spoznávať nových 
ľudí a objavovať nové miesta. A ak Vám v ba-
tožine ostane ešte trošku voľného miesta, tak 
nám pre istotu pribaľte aj trochu slnka, aby 
nám akcie, ktoré by sme v tomto roku chceli 
pre Vás zrealizovať, vyšli na 100 %. 

Martina Marhevská 
predsedníčka Rady VSOČaZ

INCHEBA EXPO Bratislava 

CONECO – RACIOENERGIA .................. 06. 04. – 09. 04. 2016
AUTOSALÓN............................................. 19. 04. – 24. 04. 2016
IDEB ........................................................... 10. 05. – 12. 05. 2016
MODDOM  ................................................ 12. 10. – 16. 10. 2016
BIBLIOTÉKA .............................................. 10. 11. – 13. 11. 2016
DNI VIANOC ............................................. 01.12. – 21. 12. 2016

AGROKOMPLEX, výstavníctvo Nitra 

Medzinárodný strojársky veľtrh  ................... 24. 05. – 27. 05. 2016 

CHEMPLAST ............................................. 24. 05. – 27. 05. 2016 
AGROKOMPLEX  ...................................... 18. 08. – 21. 08. 2016
COOPEXPO ............................................... 18. 08. – 21. 08. 2016
AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA  ... 13. 10. – 16. 10. 2016

EXPO CENTER Trenčín

Ľudové umelecké remeslá ............................. 13. 05. – 14. 05. 2016
AUTO EXPO  ............................................. 27. 08. – 28. 08. 2016
ELO SYS ...................................................... 11. 10. – 14. 10. 2016
STREDOŠKOLÁK ...................................... 24. 11. – 25. 11. 2016

Milí družstevníci, 
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Chata sa nachádza v peknom a tichom prostredí borovicového lesa v blízkosti jazera. Má  
2 spálne, obývačku, kuchynku, sociálne zariadenie, kúpeľňu, spoločenskú miestnosť s krbom 
v pivničných priestoroch, terasu, ohnisko. Chata je kompletne zariadená. 

CENA: 20,- EUR bez DPH/chata/noc   
Chatu je možné využívať od 15. 4. do 31. 10. 

V blízkosti chaty sa nachádzajú dve jazerá s pieskovými plážami, ktoré môžete využívať na kú-
panie, člnkovanie a rybárčenie. Borovicové lesy ponúkajú možnosť hubárčenia a príjemných 
prechádzok. Z chaty môžete podnikať cyklotúry do blízkeho okolia. Navštíviť môžete neďaleký  
areál Kamenný mlyn, ktorý  ponúka reštauračné služby a športové možnosti rôzneho druhu. Je 
možné si zahrať plážový volejbal, 
bedminton, stolný tenis, nohej-
bal a futbal. V areáli sa tiež môže-
te okúpať v Bio bazéne Borovica 
– zdravé kúpanie v srdci prírody. 
V obci sa nachádzajú dve detské 
ihriská, obchod, pizzeria.

Byt sa nachádza v obci Nová Lesná, ktorá má ideálnu polohou v podhorí Vysokých Tatier 
v blízkosti mesta Poprad. Má 2 izby + kuchyňu spojenú s priestrannou obývačkou, balkón, 
pivničné priestory na uloženie lyží, kočíkov, sánok. Je kompletne zariadený. Ubytovanie je 
možné pre 6 osôb.

CENA: 30,- EUR bez DPH/byt/noc   
Byt je možné využívať celoročne. 

V obci Nová Lesná sa nachádza zastávka autobusu, aj tatranskej elektrickej železnice. Okolie po-
núka možnosť letnej aj zimnej turistiky od jednoduchých túr až po tie vysokohorské priamo vo 
Vysokých Tatrách, Belianských Tatrách, ale aj v Slovenskom raji. Oddýchnuť si môžete vo welness 
centrách AQUACITY Poprad alebo AQUA 
RELAX Tatranská Lomnica. Ak máte radi ľa-
dovú krásu môžete navštíviť Dobšinskú ľado-
vú jaskyňu alebo Beliansku jaskyňu. V okolí sa 
nachádza aj množstvo umelecko-historických 
pamiatok a mestských pamiatkových rezer-
vácií. V  zime ponúka široké okolie možnosť 
lyžovania v okolitých lyžiarskych strediskách. 

Možnosť stráviť dovolenku a chvíle oddychu v prekrásnom prostredí 
slovenských veľhôr v rekreačnom byte v Novej Lesnej a pod vysokými 
borovicami, pri jazere na Záhorí v rekreačnej chate v Plaveckom Štvrtku  
Vám, našim družstevníkom, ponúka COOP PRODUKT SLOVENSKO. 

21výrobné družstevníctvo

rekreácie

ODDYCHUJTE V REKREAČNÝCH ZARIADENIACH 
COOP PRODUKT SLOVENSKO

Rekreačná chata v Plaveckom Štvrtku 

Rekreačný byt v Novej Lesnej 
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Maďarsko: U našich južných susedov v dáv-
nejších časoch mladé dievčatá končili v ryb-
níku. V súčasnosti však žaburinu nahradila 
voňavka – túto miernejšiu verziu oblievačky 
poznáme aj u nás. Veľkonočné vajíčka majú 
červené kvety na bielom podklade, samozrej-
mosťou je množstvo vypitej pálenky.

Rakúsko: Dominantou je veľkonočný zaja-
čik, ktorý v noci poschováva v dome a v zá-
hrade kraslice s čokoládovými vajíčkami. 

Tie na Veľkonočný pondelok deti hľadajú 
a zbierajú do košíkov. Ide o veľmi podobný 
zvyk, aký dodržiavajú v Británii či za veľkou 
mlákou. V Rakúsku však ničím výnimočným 
nie sú darčeky ako na Vianoce, krstní rodičia 
navyše svojim krstňatám pribalia aj praclíky.

Rusko: Zaujímavosťou je, že Rusi všetky 
jedlá počas veľkonočných sviatkov konzumu-
jú studené. Vajíčka pritom maľujú tak, že ich 
uvaria vo vode s cibuľovými šupkami. Nasle-
duje hra, v ktorej sa snažia rozbiť súperovo 
vajíčko bez toho, aby poškodili to svoje. Ak 
sa im to podarí, môžu si zaželať to, po čom 
túžia.

Dánsko: Táto tradícia sa zachováva predo-
všetkým medzi deťmi a patrí k roztomilým 
aktivitám. Asi dva týždne pred Veľkou nocou 
si posielajú tzv. „prekáračkové lístočky“. Na-
miesto podpisu slúžia bodky, ktorých počet 
je navlas rovnaký ako počet písmen v mene 
pisateľa. Do obálky však vkladajú snežienky, 
a tak sa takáto zásielka stáva dokonalým sym-
bolom jari.

Fínsko: Fíni sú na Veľkú noc doslova uletení. 
V uliciach totiž organizujú niečo ako maš-
karný bál. Ústredným motívom sú príbehy 
o  čarodejniciach, a tak na verejnosti nechý-
bajú začiernené tváre a metly. So sebou vraj 
majú aj kanvice na kávu a vŕbové výhonky.

Grécko: Pre tento balkánsky národ je typic-
ké vyhadzovanie džbánov z okien a balkó-
nov. Účelom je, samozrejme, aby sa rozbili. 
Dôvodom je hluk, ktorý takýmto spôsobom 

narobia – práve ním chcú vyjadriť radosť zo 
zmŕtvychvstania Ježiša. Keramické nádoby sú 
naplnené vodou alebo vínom, aby bol rámus 
ešte intenzívnejší. Tento zvyk je rozšírený naj-
mä na ostrove Korfu.

Lotyšsko: Dôležitú úlohu zohrávajú takisto 
vajíčka – nie však len ako dekorácia, ale aj ako 
pochúťka. Tradíciou je ich vzájomné ťukanie 
medzi príslušníkmi rodiny. Ak sa škrupina 
neporuší, znamená to, že sa dožijú vysoké-
ho veku. Zvyknú sa však aj veľa hojdať – ide 
o  symbol plodnosti a letnej ochrany pred 
uštipnutím komárov.

Nórsko: Čerešničkou na torte je jednoznačne 
Nórsko, kde sa veľká noc točí okolo lúska-
nia záhadných vrážd. Prvé husle preto hrajú 
detektívky v akejkoľvek podobe – ako filmy, 
seriály, knihy, články v novinách, či dokonca 
obaly niektorých potravín. Skúsiť odhaliť pá-
chateľa môžete, napríklad, aj v príbehu, ktorý 
je vytlačený na škatuli od mlieka.

Veľká noc 
vo svete 
Veľkonočné sviatky sú najväčšími 
sviatkami kresťanov. Ľudia si pripomí-
najú hlavne ukrižovanie a Zmŕtvych-
vstanie Ježiša Krista. Rodiny sa stretá-
vajú pri spoločnom obede, vyzdobujú 
si príbytky maľovanými vajíčkami, 
a čokoládovými zajačikmi. V kraji-
nách, kde veľkonočné sviatky nemajú 
duchovný rozmer, Vás však mnohé 
tradície môžu poriadne zaskočiť.



USA: Len v málo rodinách považujú veľko-
nočné sviatky za kresťanské. Majú tam Veľko-
nočného zajačika. V sobotu večer poväčšine 
maľujú vajíčka. V noci neskôr ich práve tento 
zajačik schová po záhradách a všetci ich po-
tom hľadajú.

Švédsko: Švédi veria, že na Veľkú noc vychá-
dzajú čarodejnice. Deti sa prezlečú za ježiba-
by a aby ich nikto nespoznal, tvár si potrú 
červenou farbou. Potom chodia od domu 
k domu, kde zanechávajú pod dverami veľko-
nočný list. Na ňom je malý obrázok bosorky 
s krátkym veršíkom. Obdarovaného ma upo-
zorniť na to, že darca za chvíľu odletí na sabat, 
kde oslávi sviatok všetkých čarodejníc. 

Nemecko: Mnohí Nemci sa stretávajú na 
Bielu sobotu po zotmení pri vatrách, často 
niekoľko metrov vysokých, v ktorých pália 
staré živé vianočné stromčeky. Majú tiež Veľ-
konočného zajaca menom Hanni a osobitný 
poštový úrad, kam mu môžu deti písať. 

Írsko: Íri si pripomínajú koniec pôstu pred 
Veľkou nocou tzv. sleďovou procesiou – sym-
bolickým pochovaním ryby, ktorú museli jesť 
počas pôstneho obdobia. Slede boli hlavným 
zdrojom proteínu počas pôstu, kedy sa nemá 
jesť mäso.

Taliansko: Mnohé dediny zobrazujú ako di-
vadelné predstavenie mučenícku smrť Ježiša 
Krista, jeho ukrižovanie a organizujú veľko-
nočné procesie. 

Medzi tradičné veľkonočné jedlá patrí sladký 
múčnik v tvare holubice (Colomba) a torta 
v tvare srdca plnená zeleninou a vajcami.

Španielsko: Je známe pompéznymi procesia-
mi so sochami Ježiša Krista a rozličnými kres-
ťanskými svätými počas celého veľkonočného 
týždňa (Semana Santa). Ich účastníci mávajú 
často špicaté klobúky a kajúcnici idú niekedy 
v reťaziach.

Švajčiarsko: V historickom centre mesta 
Bern sa starí i mladí stretnú na námestí Korn-
hausplatz pri vajcovej hre Eiertüetscha. Dvaja 
hráči majú každý na tvrdo uvarené vajce, zvy-
čajne pestro sfarbené, a na striedačku sa po-
kúšajú zasiahnuť súperovo vajce špičkou svoj-
ho. Zvíťazí ten, ktorého vajce sa nerozbije.

Filipíny: Kontroverzné pripomínanie si ukri-
žovania Ježiša Krista, pri ktorom sa dobro-
voľníci nechávali pribiť klincami na drevené 
kríže, aby zmiernili svoje hriechy, katolícka 
cirkev odsúdila.

23výrobné družstevníctvo

relax

VEDELI STE, ŽE?

Zvyk darovať vajíčka mal kedysi charakter toho, že ho ľu-
dia brali ako zrod života. Farbenie a zdobenie vajec je zvyk 
pochádzajúci z Anglicka. Maľovali sa sýtymi jasnými farba-
mi jari. Tento zvyk preslávil kráľ Edward I., ktorý si v roku 
1290 nechal 450 vajec pozlátiť, aby ich mohol na Veľkú 
noc darovať. Tradícia vajíčok sa zachovala aj u nás. Techni-
ky ich zdobenia sú rôzne od maľovaných, voskových, vyší-
vaných až po keramické, sklené, stačí si len vybrať.

Prvé čokoládové veľkonočné vajíčka vyrobili začiatkom 
19. storočia v Nemecku. A v roku 2005 belgická čokolá-
dovňa Guylian rozhodla, že sa svojím obrovským výrob-
kom zapíše do Guinnessovej knihy rekordov. Na výrobu mega vajíčka spotrebovali 50-tisíc 
tabuliek čokolády, pracovalo na nej 26 cukrárov dlhých 525 hodín. Vajce bolo vysoké 8,3 metra 
a široké 6,4 metra.

Najväčšiu kraslicu vytvorili v kanadskom Vegreville. Je vyrobená z trojfarebného hliníka, široká 
7,8 metra, vysoká 5,5 metra a váži 2 268 kg. Pracovalo na nej 12-tisíc ľudí.

Najvzácnejšie vajce bolo od cára Alexandra III. Cár jedného dňa počas veľkonočného obdobia 
požiadal vychýreného klenotníka Carla Faber-
gého, aby jeho manželke vyrobil prekvapenie. 
Cárovná dostala od svojho manžela neobyčaj-
ný darček. Boli ním vajíčka vyrobené zo zlata 
a boli pokryté bielou glazúrou. Vo vnútri sa 
nachádzalo prekvapenie v podobe zlatého ku-
riatka, ktorého oči tvorili dva rubíny a navrchu 
malo zlatý hrebienok. Okrem neho sa vo vajíč-
ku nachádzal žĺtok z rýdzeho zlata.



DRUŽSTVO BOLO ZALOŽENÉ V ROKU 1948.  
JE DLHOROČNÝM VÝROBCOM KOVOVÝCH 
ŠTÍTKOV A OZNAČENÍ.

Vyrába:
n   kovové štítky, ovládacie panely, rôzne stupnice 

a číselníky technológiou leptu, ofsetovej tlače, 
tampoprintu, sieťotlače, eloxu – prírodný i máčaný     
v rôznych farbách na materiál hliník, mosadz, 
poniklovaná mosadz, nerez,

n   samolepiace plastové štítky a obrazce so širokou 
možnosťou využitia ako nálepky, logá, priemyselné 
aplikácie, bezpečnostné značenie.

Vykonáva:
n   potlač predmetov tampoprintovými strojmi  

pre priemysel i reklamu,

n   potlač technológiou termo tlače na vysoko trvanlivé 
plastové fólie, plnofarebné aj s trojrozmerným 
efektom,  

n   laserovým popisovačom popisuje všetky kovové  
a väčšinu plastových materiálov.

Ponúka služby:
n   predaj a opravy pneumatík a vzdušníc na osobné  

i nákladné vozidlá,

n   povrchovú úpravu práškovými farbami.
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