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2 výrobné družstevníctvo

SLOVAK BUSINESS AGENCY (SBA)

Malé a stredné podniky sú pilierom slovenské-
ho hospodárstva, tvoria 99,9-percentný podiel 
z celkového počtu podnikateľských subjektov. 
V podnikovej ekonomike poskytujú pracovné 
príležitosti takmer 75 % aktívnej pracovnej sily 
a podieľajú sa viac ako 50 % na hrubej produkcii 
a tvorbe pridanej hodnoty.
SBA predstavuje na Slovensku kľúčovú a najstar-
šiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory 
malých a stredných podnikateľov. Vznikla v roku 
1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie 
a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného 
a súkromného sektora.
Zakladajúci členovia: Ministerstvo hospodárstva 
SR, Združenie podnikateľov Slovenska, Sloven-
ský živnostenský zväz.

Poslaním Slovak Business Agency je:
•  Komplexná pomoc podnikateľom v súlade 
s princípmi iniciatívy zákona o malých a stred-
ných podnikoch.

•  Komplexná podpora podnikania na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni.

•  Posilnenie konkurencieschopnosti podnikate-
ľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch 
tretích krajín.

Cieľom agentúry je:
•  Zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu.
•  Zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore.
•  Zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských pod-
nikov.

• Stimulovať podnikateľského ducha.
• Zabrániť marginalizácii podnikov.
•  Zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského pod-
nikateľského prostredia a slovenských podnikov.

Jedným z programov SBA pre podnikateľov 
je Enterprise Europe Network, najväčšia sieť 
v Európe na podporu podnikania, inovácií a vý-
skumu. Združuje vyše 600 organizácií so 4 000 
skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje 
služby vo vyše 50 krajinách.
Cieľom EEN je pre malých a stredných podni-
kateľov:
•  nájsť obchodných a technologických partnerov 
v EÚ

•  spropagovať firmy, produkty a technológie
•  pomáhať efektívne čerpať európske zdroje
•  vyhľadávať aktuálne výzvy a tendre v EÚ
•  skomercionalizovať nové technológie a výsled-
ky výskumu, zorientovať sa v legislatíve EÚ

•  pomáhať získať informácie o podnikaní v člen-
ských krajinách EÚ

Databáza ponúk na partnerstvo (POD)
Databáza ponúk na partnerstvo ponúka bezplat-
ný prístup k 15-tisícom ponúk a požiadaviek 
z  celej Európy. Je to nový systém, ktorý vznikol 
zlúčením Dátabazy na vyhľadávanie obchod-
ných kontaktov (BCD – Business Cooperation 
Database) a Databázy technologických ponúk 
a požiadaviek (BBS Bulletin Board Service).
Všetky profily, ktoré sú súčasťou POD data-
bázy, sú spracované a vložené prostredníctvom 
členských organizácií v sieti Enterprise Europe 
Network.
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spomienka

Milí členovia a zamestnanci výrobných družstiev,

náš básnik Andrej Sládkovič vo svojich ver-
šoch hovorí:
„Padajú hviezdy, aj my padneme, 
vädnú tie kvety, aj my zvädneme 
a klenoty hruda kryje. 
Ale tie hviezdy predsa svietili a
 pekný život tie kvety žili
a diamant v hrude nezhnije!“

Básnikovými slovami chcem len pripomenúť 
trvale platný, tvrdý, ale nezmeniteľný zákon, 
podľa ktorého všetko – od najdrobnejšieho 
prášku až po to najväčšie vesmírne teleso, od  
najjednoduchšieho až po najvýznamnejšieho 
človeka na svete – má raz začiatok, svoje tr-
vanie a skôr alebo neskôr aj svoj nevyhnutný 
koniec. 
To je pravda, s ktorou všetci rátame, ktorá 
nás však všetkých desí. Táto pravda, platná 
milióny rokov, je vždy rovnako krutá, vždy 
ju sprevádza žiaľ – najmä tých, ktorí strácajú 
milovanú bytosť.  

Naša družstevná rodina sa nedávno rozlúčila 
s  úžasným človekom, významným manažé-
rom i priateľom Ing. Dušanom Vinčurom. 
Zasvätil značnú časť svojho života slovenské-
mu výrobnému družstevníctvu. Pôsobil vo 
významných funkciách, celých 20 rokov vo 
funkcii  predsedu výrobného družstva Ďum-
bier v Liptovskom Mikuláši a od roku 2001 

aj vo funkcii predsedu Kontrolnej komisie 
nášho združenia COOP PRODUKT SLO-
VENSKO, pričom členom kontrolnej komi-
sie bol od roku 1999. 

Človek dokáže vzdorovať búrkam, byť pripra-
vený na najťažšie údery a vyrovnane vie vyč-
kať aj chvíle, keď bude musieť dielo uzavrieť 
a odovzdať nasledovníkom. 
Ale býva aj bezradný, najmä keď nešťastie, 
zákerná choroba pretne niť života a kruto 
zasiahne človeka v rozkvete síl. Je to tým bo-
lestnejšie, keď človeku, ktorý si vedel poradiť 
so všetkými problémami, ktorý zdravým až 
obdivuhodným optimizmom pomáhal pre-
konávať starosti iným, ktorý s nadhľadom 
riešil pracovné problémy, že práve takémuto 
človeku bola vnútená bezradnosť. 

Náš kolega odišiel v mladom veku, keď mo-
hol ešte pre všetkých urobiť tak veľa, pre 
svojich najbližších, ale aj našu družstevnú 
rodinu. Zo všetkých síl bojoval za udržanie 
zamestnanosti vo výrobnom družstve, ktoré 
riadil, za dobré meno jeho tradičnej výroby 
a korektné obchodné vzťahy, ktoré povýšil do 
osobných väzieb.

Svoju lásku k ľuďom, obrovskú lásku k životu 
prejavoval aj pracovnou angažovanosťou na 
rôznych frontoch. Dokázal poradiť i pomôcť. 
Svojím humorom odľahčil mnohé, často veľ-
mi zložité situácie. 
Verte mi, ak vás nedobehol, tak nie preto, že 
by nemal naporúdzi vhodný žartík, ale len 
preto, že to jednoducho nestihol. 

Rád vyhrával. V športe, manažérskych roz-
hodnutiach, každodenných situáciách. 
Všetkým nám je ľúto, že sa mu nepodarilo 
vyhrať najdôležitejší zápas, zápas so zákernou 
chorobou. 

No neodišiel navždy. V našej družstevnej 
rodine zostáva v krásnych a úsmevných spo-
mienkach.

Česť jeho životu, česť jeho pamiatke.

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka 

COOP PRODUKT SLOVENSKO
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Rokovanie valného zhromaždenia viedli Ing. Ján Koleják a Ing. Ma-
rián Javorka.

Po preverení hlasov prítomných delegátov sa zistilo, že v čase otvore-
nia valného zhromaždenia bolo prítomných 41 zástupcov s hlasom 
rozhodným, čo predstavovalo 91,11 % všetkých pozvaných. S hlasom 
poradným sa na valnom zhromaždení zúčastnili 2 delegáti. Z pozva-
ných hostí boli prítomní Ing. Vladimír Vencko, riaditeľ SSOŠ Poprad, 
a pani Martina Marhevská, predsedníčka Rady VSOČaZ.

Po zvolení pracovného predsedníctva, mandátovej komisie, volebnej 
a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa a skrutátorov 
sa začalo podľa schváleného programu samotné rokovanie.

Prvým bodom bola Správa o činnosti predstavenstva CPS za obdobie 
od 29. valného zhromaždenia, ktorú predložila Ing. Iveta Chmelová, 
predsedníčka CPS.

Ďalej si delegáti vypočuli Správu o činnosti Kontrolnej komisie CPS, 
ktorú predložila podpredsedníčka kontrolnej komisie Mgr. Anna 
Ostružiarová, a tiež Správu o činnosti Rady VSOČaZ, s ktorou prí-
tomných oboznámila pani Martina Marhevská, predsedníčka rady.

Zasadnutie pokračovalo Správou o dosiahnutých výsledkoch hospodá-
renia CPS za rok 2015 spolu s návrhom rozpočtu na rok 2016, ktorú 
predložila prítomným Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka CPS.

zo života družstiev

Z rokovania volebného  
30. Valného zhromaždenia  
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Dňa 14. júna 2016 sa v zrekonštruovaných 
zasadacích priestoroch v budove 
COOP PRODUKT SLOVENSKO stretli 
zástupcovia členských družstiev na 
volebnom 30. valnom zhromaždení.
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Po prednesení správy pozval Ing. Ján Koleják všetkých prítomných na 
výborný obed, ktorý pripravila Súkromná stredná odborná škola v Po-
prade, za čo im veľmi pekne ďakujeme.  

Po obednej prestávke pokračoval program schválením návrhu na zme-
nu Volebného poriadku CPS.
V súvislosti so schválením nového Volebného poriadku CPS bolo po-
trebné schváliť Dodatok č. 1 k Stanovám CPS.

Zástupcovia členských družstiev schválili tiež zmenu Štatútu Rehabi-
litačného fondu CPS. 
  
Valné zhromaždenie pokračovalo voľbami do orgánov CPS, t. j. voľ-
bou predsedu CPS a predsedu KK CPS a členov a náhradníkov Pred-
stavenstva a Kontrolnej komisie CPS. 

Za predsedu CPS a predsedu Predstavenstva CPS bola zvolená  
Ing. Iveta Chmelová.

Predsedom Kontrolnej komisie CPS sa stal Ing. Jozef Bernát.

Voľby členov a náhradníkov Predstavenstva CPS a Kontrolnej komisie  
CPS prebiehali komorovým spôsobom podľa regiónov.  

Výsledky volieb sú nasledovné:
Členovia Predstavenstva CPS na volebné obdobie 2016 – 2021
1. Ing. Marián Javorka, predseda TATRACHEMA Trnava
2. Ing. Mária Hrubá, predsedníčka VZORODEV Topoľčany

3. Ing. Ľuboš Sládek, predseda NITRATEX Svinná
4. Ing. Bohumil Červenka, predseda K-PLAST Nová Baňa
5.  Ing. František Čekel, predseda ZDRUŽENA Spišská Nová Ves  
a UNIVERZÁL VDI Levoča

6. Ing. Miroslav Karabinoš, predseda ELEKTROPLAST Prešov
 
Náhradníci za členov Predstavenstva CPS na volebné obdobie 
2016 – 2021
1. Jozef Cichý, predseda ELEKTRO ĽUDIB Báhoň
2. Ing. Miloš Majdák, predseda POLYPLAST Pliešovce
3. Bc. Eva Dobiášová, predsedníčka DOZA Sobrance

Členovia Kontrolnej komisie CPS na volebné obdobie  
2016 – 2121
1. Mária Krištofíková, predsedníčka DRUTECHNA Bratislava
2. Mgr. Anna Ostružiarová, predsedníčka OKRASA Čadca
3. Ing. Alžbeta Vernarská, predsedníčka MÓDNA TVORBA Košice

Náhradníci za členov Kontrolnej komisie CPS na volebné 
obdobie 2016 – 2021
1. Ing. Ján Lajda, predseda LUMEN Nitra
2. Ing. Milan Najšel, predseda DRUVOS Martin
3. Ing. Peter Bobák, predseda ATAK Prešov

Po ukončení volieb predniesol Správu mandátovej komisie Ing. Jozef 
Bernát, predseda mandátovej komisie. 

zo života družstiev
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zo života družstiev

Správu volebnej komisie odprezentoval jej predseda Ing. Ľuboš Slá-
dek. Zaželal všetkým členom a náhradníkom  novozvolených orgánov 
COOP PRODUKT SLOVENSKO pevné zdravie, tvorivé sily a po-
hodu. Návrh uznesenia 30. valného zhromaždenia predniesla predsed-
níčka návrhovej komisie, Ing. Mária Hrubá.
 
Na záver Ing. Chmelová odovzdala vyznamenanie Cenu CPS pre vý-
robné družstvo ROZKVET Banská Bystrica pri príležitosti 60. výročia 
založenia družstva. Cenu si prevzal predseda výrobného družstva Ing. 
Juraj Sokol.

Predsedníčka CPS a tiež predsedníčka Predstavenstva Družstevnej 
únie SR odovzdala aj Cenu Samuela Jurkoviča, ktorú udelila Druž-
stevná únia SR výrobnému družstvu ZDRUŽENA Spišská Nová Ves 
a predseda si ju nemohol prevziať na slávnostnom odovzdávaní.
 
Tiež vyslovila veľké „ĎAKUJEM“ Ing. Jánovi Kolejákovi za jeho dlho-
ročnú činnosť vo volených orgánoch CPS. 

Valné zhromaždenie bolo ukončené záverečným slovom Ing. Ivety 
Chmelovej, novozvolenej predsedníčky COOP PRODUKT SLO-
VENSKO. 

Poďakovala všetkým za dôveru. Prehlásila, že bude robiť všetko preto, 
aby nikoho nesklamala. Nechce menovať všetko čo doteraz v pozícii 
predsedu urobila. Tvrdila, že každého človeka prezentujú konkrétne 
výsledky jeho práce. Nechce ani sľubovať, čo urobí. Tak ako doteraz sa 
bude venovať rozvoju výrobného družstevníctva a aj družstevníctva ako 
celku, nakoľko je aj predsedníčkou Predstavenstva Družstevnej únie SR. 
 
Myslí si, že družstevníci v jednotlivých zväzoch, existujúcich družstev-
ných podnikoch by mali viac spolu hovoriť, vymieňať si skúsenosti 
o problémoch i možnostiach spolupráce. To platí aj pre naše členské 
družstvá. S cieľom spojiť manažérov členských družstiev opakovane 
zorganizovala pracovné cesty do zahraničia, kde bolo na vzájomné 
diskusie dosť priestoru. Informovala aj o tohtoročnej pripravovanej 
akcii, pracovnej ceste do Toskánska. Prítomných na túto cestu srdečne 
pozvala. Tiež pozvala na tradičné stretnutie predsedov počas tohtoroč-
ného 23. ročníka výstavy COOPEXPO v  Nitre.

Záverom popriala všetkým členom novozvolených orgánov veľa síl 
v ich práci v orgánoch združenia. Tiež všetkým prítomným poďakova-
la za konštruktívny prístup k rokovaniu a popriala im úspechy.

Z. C.
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zo života družstiev

Dňa 11. mája 2016 sa v priestoroch penziónu Čierna Pani v Martine 
konala celoslovenská porada predsedov členských družstiev a po jej 
skončení stretnutie predsedov pokračovalo regionálnymi poradami. 
Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 34 členských družstiev a riaditeľ 
SSOŠ v Poprade. 

Celoslovenskú poradu otvorila Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka 
združenia. Na úvod oboznámila predsedov s programom celosloven-
skej porady, ktorý pozostával z Kaleidoskopu informácií a Informácií 
o činnosti COOP PRODUKT SLOVENSKO v súvislosti s pripravo-
vaným valným zhromaždením. 

Na úvod Kaleidoskopu informácií zástupkyne a. s. NATUR-PACK 
RNDr. Grgulová, Ing. Bognárová a pani Molnárová oboznámili pred-
sedov o povinnosti povinných osôb – výrobcov obalov, vyplývajúcej 
z nového zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. Vo svojej prezentácii sa 

venovali súhrnu základných zákonných povinností povinnej osoby, 
vyplývajúce z tohto zákona. Prezentácia prítomných predsedov nepo-
chybne zaujala, pretože otázok na sympatické zástupkyne NATUR-
-PACKU bolo neúrekom. 

A pretože malé a stredné podniky, medzi ktoré patrí väčšina členských 
družstiev CPS, sú pilierom slovenského hospodárstva, tvoria 99,9 % 
podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov, ďalšia čas ka-
leidoskopu pokračovala prezentáciou Slovak Business Agency, ktorá 
predstavuje na Slovensku kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inšti-
túciu z  hľadiska podpory malých a stredných podnikateľov. COOP 
PRODUKT SLOVENSKO podpísalo s agentúrou memorandum 
o  spolupráci a priamo na poradu predsedov prišli zástupcovia agen-
túry pán Bartakovics a pani Némethová predstaviť služby a produkty, 
ktorými by vedeli pomôcť členským družstvám v ich činnosti. 

STRETNUTIE PREDSEDOV 
ČLENSKÝCH DRUŽSTIEV
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zo života družstiev

Kaleidoskop informácií pokračoval prezentáciami zamestnancov 
COOP PRODUKT SLOVENSKO. Bc. Zuzana Cáková poinformo-
vala v skratke členské družstvá o pripravovanom 23. ročníku druž-
stevnej výstavy COOPEXPO 2016 a požiadala prítomných predsedov 
o zváženie účasti členských družstiev na tejto výstave a prezentácii 
výrobného družstevníctva v spoločných expozíciách, samostatných 
stánkoch a sprievodnom programe. Ďalej informovala prítomných 
o energetickej certifikácii budov, podmienky ktorej upravuje Zákon č. 
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol noveli-
zovaný Zákonom č. 300/2012 Z. z. a ukladá povinnosť vypracovania 
certifikátov pre vlastníkov budov, ktorí prenajímajú či predávajú bu-
dovu alebo jej časť. Následne dala prítomným na zváženie možnosť 
spoločného vypracovania energetických certifikátov v rámci balíka za 
zvýhodnených podmienok.

Ing. Alena Gírethová prezentovala aktuálnu situáciu v nehnuteľnos-
tiach, ktoré sú v správe COOP PRODUKT SLOVENSKO.

Mgr. Kristína Majvitorová informovala prítomných o úveroch, po-
skytnutých v roku 2015 a o legislatívnych podkladoch úverového ko-
nania. Ďalej prezentovala návrh na zmenu Štatútu Rehabilitačného 
fondu VDI. 

Blok uzavrela Ing. Chmelová, ktorá prezentovala činnosť Nezisko-
vej organizácie CPS DOKORÁN v roku 2015. Spomenula aktivity, 
na ktorých sa nezisková organizácia zúčastnila, ako napríklad výstava  
COOPEXPO 2015, Vianočné trhy na MPSVaR a v Slovenskej sporiteľ-
ni, Medzinárodná konferencia o družstevníctve, ktorá sa konala v Ná-
rodnej rade SR. 

Po prestávke, v ktorej sa prítomní predsedovia občerstvili, pokračovala 
porada informáciou o činnosti CPS. Ing. Iveta Chmelová oboznámila 
predsedov s plnením rozpočtu k 31. 12. 2015 a tiež s návrhom rozpoč-
tu na rok 2016. Prítomných v skratke informovala o činnosti CPS za 
uplynulý rok a o plánoch na rok 2016. Tiež o pripravovanom Valnom 
zhromaždení CPS a jeho programe rokovania. 

Na záver poďakovala prítomným za účasť a pozvala všetkých zástupcov 
členských družstiev na 30. Valné zhromaždenie COOP PRODUKT 
SLOVENSKO, ktoré sa bude konať 14. júna 2016 v Bratislave. 

Po ukončení celoslovenskej porady predsedov sa zástupcovia družstiev 
rozdelili na regióny, v ktorých pokračovali v samostatných rokovaniach. 

Z.C.
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Družstevnú Cenu Samuela Jurkoviča 
zriadilo Predstavenstvo Družstevnej 
únie SR uznesením zo dňa 26. marca 
1993. Cena je udeľovaná za mimoriadne 
zásluhy v jednotlivých oblastiach činností 
v družstevníctve. 
Po ukončení valného zhromaždenia 
Družstevnej únie SR dňa 9. júna 2016 
boli tieto najvyššie vyznamenania sláv-
nostne odovzdané aj zástupcom našich 
výrobných družstiev:  

ING. KATARÍNA PINDÚROVÁ
predsedníčka výrobného družstva  
JUHODREVO Nové Zámky 

Ing. Katarína Pindúrová nastúpila po skon-
čení vysokoškolského štúdia v roku 1979 
do výrobného družstva Remesloslužba Nové 
Zámky. Na začiatku pracovala ako pláno-
vačka, neskôr ako vedúca plánovacieho od-
delenia a  štatistiky, potom ako ekonómka. 
Po rozhodnutí členskej schôdze o rozdelení 
výrobného družstva Remesloslužba na šty-
ri družstvá začala pracovať ako ekonómka 
v nástupníckom družstve Juhodrevo, výrob-
né družstvo Nové Zámky. Od mája 2005 
zastávala funkciu podpredsedníčky a v roku 

2007 bola zvolená do funkcie predsedníčky 
družstva. 
K svojej práci predsedníčky družstva pristu-
puje už druhé volebné obdobie s maximál-
nym nasadením a plní si ju svedomito. 

ING. IVETA CHMELOVÁ
predsedníčka výrobného družstva  
NOVOCHEMA Levice, 
predsedníčka združenia COOP PRODUKT  
SLOVENSKO

Ing. Iveta Chmelová nastúpila do výrobné-
ho družstva NOVOCHEMA Levice v roku 
1988 na pozíciu finančného referenta, pláno-
vača. V roku 1992 sa stala vedúcou finančnej 
učtárne, neskôr ekonomickou námestníčkou 
a od roku 2001 pôsobí vo funkcii predsedníč-
ky výrobného družstva. 
V roku 2009 bola zvolená do funkcie predsed-
níčky COOP PRODUKT SLOVENSKO.
Pod jej vedením sa aj v týchto neľahkých ča-
soch výrobnému družstvu a tiež aj záujmo-
vému združeniu COOP PRODUKT SLO-
VENSKO darí a dosahuje slušné výsledky. 

NOVID,  
výrobné družstvo invalidov Nováky 
M. R. Štefánika 307, Nováky

Družstvo bolo založené v roku 1991, za-
mestnáva zdravotne postihnutých občanov 
v chránenej dielni, ktorí nemajú možnosť 
iného zamestnania. Vyrábajú výrobky, ktoré 
nie sú náročné na výrobu, prácu a námahu. 
Predmetom činnosti je plastikárska výroba, 
zváranie a šitie výrobkov z fólie, krajčírske 
práce, textilná výroba,  výroba vlhkomerov, 
slaboprúdové zariadenia, výroba a montáž 
káblových zväzkov motorových vozidiel. 
V súčasnosti zamestnáva 13 pracovníkov, 
z  toho 9 občanov so zdravotným postihnu-
tím. Má zriadenú 1 chránenú dielňu a 9 chrá-
nených pracovísk. 

ZDRUŽENA,  
výrobné družstvo Spišská Nová Ves
Zimná 94, Spišská Nová Ves

Družstvo vzniklo v roku 1959. Počas svojej 
existencie sa venovalo textilnej výrobe, plne-
niu riedidiel, baleniu sadry, baleniu potravi-
nárskych aróm a príchutí do pečiva. Dnes sa 
do popredia dostáva nový výrobný program 
– výroba obalov z vlnitej lepenky a papiera. 
Vo výrobnom družstve od samotného vzniku 
pracovali osoby, ktorým osud nedoprial to 
najcennejšie – zdravie.
V súčasnosti zamestnáva 20 pracovníkov, 
z  toho 12 občanov so zdravotným postih-
nutím. Má zriadenú 1 chránenú dielňu a 2 
chránené pracoviská. 

Družstevná Cena Samuela Jurkoviča za rok 2016



10 výrobné družstevníctvo

zaujalo nás

Spolupráca Fakulty podnikového manažmentu a COOP PRODUKTU 
SLOVENSKO je dlhodobá a systematická. V roku 2016 sa v letnom 
semestri viedol pedagogický proces z predmetu Družstevné podnikanie 
v   prvom ročníku druhého stupňa, čiže inžinierskeho štúdia. V  rámci 
uvedeného predmetu študenti spracovávali seminárne práce. Ich úlohou 
bolo buď spracovať originálny podnikateľský plán nového družstva a/alebo 
preniesť nové poznatky zo zahraničia a implantovať ich na slovenské pod-
mienky. Študenti sa venovali družstvám nového typu a načrtli možnosti 
ich ďalšieho napredovania, iní na základe získaných teoretických poznat-
kov a prieskumu trhu spracovali tému virtuálneho družstva. Spoločným 
východiskom bola propagácia družstevnej formy podnikania ako výcho-
diska pri riešení problému nezamestnanosti v regiónoch Slovenska.
Všetci osemnásti študenti Fakulty podnikového manažmentu, ktorí sa zú-
častnili na pedagogickom procese v rámci voliteľného predmetu Družstev-
né podnikanie, postupne prezentovali svoje projekty na cvičeniach. Tie 
hneď v rámci diskusie hodnotili všetci prítomní. Súťaž prebiehala v dvoch 
kolách, v prvom kole sa museli ohodnotiť študenti sami navzájom, svoj 
názor prezentoval aj prítomný pedagóg. Potom nasledovalo 28. apríla 
2016 finále súťaže v študentskej vedeckej činnosti, kde prezentovali sú-
ťažné práce študenti už dopracované o pripomienky z  prvej prezentácie. 

Študenti postupne prezentovali originálne návrhy na založenie družstiev 
aj s konkrétnymi podnikateľskými plánmi a prepočtami predpokladanej 
ekonomickej efektívnosti naozaj rôzneho zamerania. Od výroby zdravých 
potravín a ich predaja až po rôzne služby pre obyvateľstvo. 
V druhom kole už bol rozhodujúci názor hodnotiacej komisie. Tá vybrala 
najhodnotnejšie práce. Komisia pracovala pod vedením Ing. Ivety Chme-
lovej, predsedníčky COOP PRODUKT SLOVENSKO, gestorky pred-
metu doc. Ing. Eleny Šúbertovej, PhD. a Ing. Adama Bartoša, úspešného 
absolventa minuloročnej súťaže a denného doktoranda fakulty.
Hodnotiaca komisia mala neľahkú úlohu – vybrať z množstva prác tú 
najlepšiu a určiť ďalšie poradie. Predovšetkým hodnotila, či a  ako sú 
navrhované riešenia aplikovateľné v praxi. Je potešiteľné, že práce štu-
dentov navrhovali aj konkrétne námety na zviditeľnenie slovenského 
družstevníctva v každodennom živote.
Členovia komisie konštatovali, že predložené práce boli originálne, pre-
zentované námety zodpovedali náročným požiadavkám súčasných aj 
potenciálnych slovenských i zahraničných spotrebiteľov. 

Výsledky boli nasledujúce:
1. miesto – Bc. Vladimír Pavličko
2. miesto – Bc. Lucia Rajcsányiová
3. miesto – Bc. Jakub Kováč

Veríme, že nadšenie študentov pre nové formy družstiev a ich uplatnenie 
v praxi bude aj naďalej pokračovať.
Autori ostatných hodnotených prác si odniesli diplom za aktivitu, nad-
šenie, originálne nápady i vzťah k riešeniu aktuálnych ekonomických 
i  sociálnych problémov na Slovensku. Išlo napríklad o Galériu Freedom 
autorky Nikoly Tokovičovej či Hotel Leo autorky Martiny Strončekovej.

Samozrejme, že týmto sa naše spoločné aktivity nekončia, pokračujú 
ďalej a stále sa rozširujú. Aj manažmenty vybraných družstiev sú k štu-
dentom pri spracovaní prác veľmi ústretové.
Ďakujeme Ing. Ivete Chmelovej, predsedníčke Predstavenstva COOP 
PRODUKT SLOVENSKO, ako aj ostatným manažérom z družstiev 
za aktívnu pomoc pri zvyšovaní kvality vzdelávania našich študentov.

Doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.,
Ekonomická univerzita, FPM, Bratislava

Súťaž študentov Fakulty podnikového 
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Bc. Vladimír Pavličko, autor víťaznej práce 
Družstvo Hornád, pri prezentácii o možnostiach 
propagácie vybraného regiónu Slovenska.

Všetci finalisti s Ing. Ivetou Chmelovou, predsedníčkou Predstavenstva 
DÚ SR a predsedníčkou COOP PRODUKT SLOVENSKO.

Bc. Lucia Rajcsányiová, autorka práce  
na 2. mieste pri prezentácii družstva, 
podnikajúceho v sociálnej oblasti.

Bc. Jakub Kováč, získal tretie miesto za 
spracované podnetné námety a kalkulácie pre 
rozvoj potravinových vertikál na Slovensku.



11výrobné družstevníctvo

Aj keď sa u dám nepatrí hovoriť o veku, mys-
líme, že našej predsedníčke vôbec neuškodí, 
keď prezradíme, že táto energiou nabitá žena 
nedávno oslávila polstoročnicu. 

Narodila sa 20. mája v  Leviciach. Študovala 
na Strednej ekonomickej škole v Leviciach, 
dnešnej Obchodnej akadémii a v štúdiu 
pokračovala na Vysokej škole ekonomickej 
v  Bratislave na Národohospodárskej fakulte, 
odbor Financie a  doplnkové štúdium Učiteľ-

stvo ekonomických predmetov, ktoré ukonči-
la v roku 1988.
 
Po krátkom zastavení v   bankovom sektore 
jej kroky smerovali do nášho družstva NO-
VOCHEMA. Od novembra 1988 pracovala 
ako finančný referent, plánovač až do roku 
1992. Vtedy sa stala vedúcou finančnej uč-
tárne a  neskôr ekonomickou námestníčkou. 
V roku 2001, keď sa naše družstvo zmietalo 
v  existenčných problémoch, prijala výzvu. 
Bola zvolená za predsedníčku družstva.

Pod jej vedením naše družstvo rozkvitlo. 
Zefektívnili sme činnosti, zastabilizovali mar-
keting, dobudovali nové priestory predajní, 
zakúpili nový vozový park. Zlepšili sme stav 
nehnuteľnosti, a čo je najdôležitejšie, vý-
znamne sme zlepšili aj pracovné podmienky 
zamestnancov. Vysporiadali sme všetky dlhy 
minulosti, vyplatili majetkové podiely odíde-
ným členom družstva. Slovom dokázali sme 
zázraky. Sme jednou z najúspešnejších firiem 
v regióne Levíc. 
 
Jej aktivita prerástla aj za hranice družstva. 
V roku 2008 bola nominovaná ako členka do 
Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade 
práce v Leviciach. A pre nás významná zme-
na – jej zvolenie za predsedníčku Predstaven-
stva a predsedníčku združenia COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO, ktorého sme členom. 

Od roku 2009 pôsobí aj ako členka Predsta-
venstva Družstevnej únie SR, členka Prezídia 
Republikovej únie zamestnávateľov a členka 
Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so 
zdravotným postihnutím; od roku 2011 ako 
členka Dozornej rady za Slovenskú republiku 
v REALCOOP s. r. o., Praha a od roku 2012 
aj ako členka správnej rady Neziskovej organi-
zácie CPS DOKORÁN.

Vo voľnom čase, ak sa pri tomto všetkom o ta-
kom niečom ešte vôbec dá hovoriť, rada ces-
tuje, číta knihy, venuje sa svojim kvetinkám 
a športuje. Jej láskou sú kolieskové korčule. 
Všetci obdivujú energiu a elán, akým riadi 
naše kroky. A má aj na rozdávanie. Určite jej 
môžeme závidieť. 

Pri príležitosti jej významného životného 
jubilea jej želáme najviac to, čo vieme, že jej 
skutočne chýba, viac času na seba, svojich 
blízkych i na nás novochemákov. 
A k tomu more šťastia, rieky zdravia a lásky. 
Držíme jej palce aj pri plnení všetkých pracov-
ných úloh mimo našej firmy. 

Kolektív družstva NOVOCHEMA

Ing. Iveta Chmelová patrí medzi vrcholových 
manažérov celej našej družstevnej rodiny. Na 
svojom mieste stojí pevne a s úspechmi. Do 
ďalších rokov jej želáme pevné zdravie, šťastie, 
pohodu a tiež veľa pracovných a osobných 
úspechov. 

                      Zamestnanci 
           COOP PRODUKT SLOVENSKO 

Ing. Iveta Chmelová

nasi jubilantiˇ
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HISTÓRIA  
A SÚČASNOSŤ 
NAJSTARŠIEHO 
VÝROBNÉHO 
DRUŽSTVA  
NA SLOVENSKU
Hoci si NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske Svinná, v tomto roku 
oficiálne pripomenie 65. výročie založenia družstva, v skutočnosti je 
jeho história oveľa dlhšia. Družstvo je priamym pokračovateľom spolku 
pradiarov, súkenníkov a tkáčov z Prievidze, ktorí už 31. marca 1884 
založili Družstvo prievidzských súkenníkov. Jednotliví členovia spol-
ku vrátane svojich rodín pracovali prevažne po domácky. Spracovávali 
ovčiu vlnu, vyrábali z nej vlnenú metráž, prikrývky, tkaniny pre do-
mácnosť a predávali ich po celom území Rakúsko-Uhorska. Už v tom 
období malo družstvo vlastné stanovy a pracovný poriadok. 
V ňom boli zakotvené všetky ustanovenia od vstupu za člena družstva až 
po zrušenie členstva. Vtedajšie družstvo malo výsadné právo slobodných 
majstrov cechu, tovarišov, učňov i vandrovníkov. Vandrovnícka kniž-
ka slúžila na nadobúdanie praxe u iných majstrov toho istého remes-
la. Ak vyučenec chcel vstúpiť do stavu tovarišského, musel sa podrobiť 
skúškam pred radou starších. Cech – družstvo – mal svoje výsadné prá-
vo súdiť a trestať svojich členov, ktorí sa previnili, pokiaľ nezavinili smrť 
inému. Tresty boli materiálne a finančné, podľa miery previnenia. Rada 
starších rozhodovala o osamostatnení sa mladších majstrov, aby mohli 
samostatne vyrábať a predávať svoje vlastné výrobky. Práca v spolku bola 
prevažne ručná, namáhavá, zdĺhavá, pritom sa však musela dodržiavať 
a kontrolovať kvalita. Hotové výrobky sa mohli predávať, aby nebol 
poškodený spolok, až po kontrolu kvality. Obdobie Rakúsko-Uhorska 
bolo obdobím, v ktorom družstvo a jeho členovia len živorili. Pracovná 
sila bola lacná, práce bolo málo a konkurencia už v tom období pomer-
ne veľká. Nedostatok vlny a juty spôsobil, že družstvo nedokázalo využiť 
na zlepšenie svojej situácie ani skutočnosť, že plánovaná továreň v Prie-
vidzi na spracovanie juty a vlny sa v roku 1913 nepostavila. Vypuknutie 
prvej svetovej vojny ako aj prvé roky po vzniku Československej repub-
liky boli veľmi ťažké.

Aby sa súkenníctvo v Prievidzi zachovalo, súkennícke družstvo preš-
lo v roku 1939 do rúk Spolku Detva, z ktorého sa po skončení vojny 
vyvinul NITRATEX. Dňa 9. septembra 1951 bolo družstvo súkenní-
kov v Prievidzi v zmysle ústavy z 9. mája pretvorené na NITRATEX, 
ľudové družstvo, a po prijatí socialistických stanov sa v roku 1953 už 
ako NITRATEX, ľudové družstvo tkáčske so sídlom v Prievidzi, stalo 
členom Krajského zväzu výrobných družstiev v Nitre. V čase vstupu 
výrobného družstva NITRATEX do zväzu výrobných družstiev malo 
družstvo niekoľko prevádzok. Sídlo družstva bolo v Prievidzi. 

Po roku 1958 začalo družstvo postupne svoj výrobný program zjed-
nocovať. Sústredilo sa predovšetkým na výrobu kelimových kobercov.  
Následne boli zrekonštruované aj výrobné priestory v Prievidzi a v Riš-
ňovciach. Aby družstvo pokrylo vlastnú potrebu priadze, vybudovalo 
pradiareň vo Svinnej. Ručné krosná na výrobu kobercov boli nahra-
dené novými mechanickými na pneumatický pohon. V rokoch 1960 
– 1970 sa družstvo zameralo prakticky len na výrobu ručne tkaných 
kelimových kobercov, kobercov ROKOŠ a výrobu priadzí pre vlastnú 
potrebu. 

Po roku 1976 zakúpením prešívacích strojov Arachne rozšírilo družstvo 
svoj program o výrobu netkaných textílií. Netkané textílie postupne na-
šli uplatnenie ako izolačné pásy, mycie handry, prachovky, obalové mate-
riály, otepľovacie vložky, materiál pre obuvnícky a nábytkársky priemysel 
a podobne. Po zmene politického režimu na sklonku minulého storočia 
prišlo postupne  k odčleneniu a osamostatneniu jednotlivých prevádzok 
a od roku 1998 je Svinná jedinou výrobnou prevádzkou a zároveň síd-
lom spoločnosti. V súčasnosti možno výrobný sortiment rozdeliť na vý-
robu tkaných a netkaných textílií. Z tkaných textílií sú to dnes už len 
ťažké tkaniny kobercového typu, určené predovšetkým na kynologické 
účely (odevy pre cvičiteľov, aporty, rukávce pre cvičiteľov a pod.). Na-
priek tomu, že ide stále o výrobu na strojoch zo začiatku 20. storočia, 
momentálne lepšie a vyhovujúcejšie stroje nie sú. Takmer 100 % pro-
dukcie týchto tkaním smeruje predovšetkým do zahraničia. Najviac do 

ˇ
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Českej republiky, Maďarska, Poľska a Nemecka, v menšej miere aj do 
Ruska, Izraela a dokonca aj do USA. Druhú časť tvoria výrobky netka-
ného textilu do už spomenutých výrobných odvetví. 

Pred niekoľkými rokmi sme začali s výrobou izolačných materiálov na 
báze vlny, ktoré sa používajú predovšetkým ako ekologický izolačný 
materiál pri zatepľovaní drevostavieb. S výsledkami aj našej práce sa 
môže stretnúť široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o umenie. V našich 
priestoroch, na našich zariadeniach aj naši pracovníci pomáhajú mno-
hým umelcom pri vytváraní umeleckých diel technológiou vpicho-
vania textilných vlákien. Výstava týchto diel sa uskutočnila v galérii 
v Trenčíne, aj na hudobnom festivale Pohoda Trenčín. Spolupracovali 
sme s  Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka, keď niekoľko 
študentov z materiálového inžinierstva hlavne z odvetvia textilu u nás 
robilo diplomovú prácu. Osamostatnením jednotlivých prevádzok, 
zmenou hospodárstva a prechodom na trhovú ekonomiku sa zmeny 
dotkli predovšetkým textilného a obuvníckeho priemyslu. Spoločnos-
ti, ktoré zamestnávali niekoľko tisíc zamestnancov (napr. ZDA Par-
tizánske, Odeva a Merina Trenčín, Slovena Žilina a Rajec) a boli aj 
našimi obchodnými partnermi, dnes už neexistujú. Neexistujú už ani 
naši niektorí výrobcovia a dodávatelia surovín (Slovenský hodváb Se-
nica, Bratislavské cvernové závody MDŽ, Istrochem Bratislava). Lacná 
konkurencia z Ázie a Turecka doslova zničila výrobu textilu v Európe. 
 
Dnes obchodujeme len s tým obchodným partnerom, ktorý akceptu-
je naše ceny a naše platobné podmienky. Znamená to síce veľmi veľa 
druhov výrobkov v malých sériách, veľmi veľa malých odberateľov, me-
nej členov družstva, menej zamestnancov, ale v konečnom dôsledku to 
znamená oveľa lepšie ekonomické výsledky, zdravšie družstvo a vyššiu 
spokojnosť zamestnancov. Od roku 2010 sme vyrovnali všetky pohľa-
dávky voči našim dodávateľom, zamestnancom aj bývalým členom. Aj 
v tých najťažších obdobiach sme vyplácali mzdy v stanovených termí-
noch. V súčasnosti všetky faktúry, povinné odvody a platby uhrádzame 

v stanovených termínoch splatnosti. Po rokoch odriekania a uťahovania 
opaskov tak dnes môžeme už rozmýšľať aj nad drobnými opravami, pre-
sťahovaním výroby do menších priestorov, o zmene vykurovania výrob-
ných priestorov. 
Dožívajúcu kotolňu na tuhé palivo sme odstavili a pripravujeme sa na 
realizáciu vykurovania tzv. plynovými infražiaričmi. V blízkom čase by 
sme chceli zmenšené výrobné priestory zatepliť – vymeniť neizolované 
brány, okná. Družstvo má síce veľmi veľa budov, ktoré si vyžadujú 
fixné náklady vo forme miestnych daní, poistiek, či aspoň minimál-
nych nákladov na udržiavanie, ale v súčasnosti ich pre svoju činnosť 
nepotrebuje a sú skôr záťažou ako prínosom. Nemyslím si, že v najbliž-
šom období príde k nejakej politicko-ekonomickej zmene a k ochrane 
nielen nášho trhu, ale trhu celej EÚ pred lacnými dovozmi textilu 
z Turecka, Indie a Ázie. 

Takisto treba rátať aj s postupným zvyšovaním minimálnej mzdy. Na 
jednej strane som si vedomý toho, že naše mzdy sú v porovnaní s os-
tatnými vyspelými krajinami nízke, ale tempo rastu minimálnej mzdy 
v poslednom období práve pre výrobcov v odvetví tzv. ľahkého prie-
myslu je likvidačné, pretože tempo rastu minimálnych miezd napriek 
prijímaným opatreniam predstihuje tempo rastu dosahovanej produk-
tivity práce. Na zmenu výrobného programu nemáme kapitál, perso-
nálne možnosti ani vedeckovýskumnú základňu. Začať s výrobou nie-
čoho z úplne inej oblasti bez potrebného zázemia a skúseností, nemá 
význam. Preto budeme aj v najbližšom období podnikať v odvetví, 
v ktorom začali pred viac ako 130 rokmi naši predchodcovia. Našou 
snahou a cieľom je nielen zabezpečiť dôstojný život pre nás a  naše 
rodiny, ale ako jedno z najstarších stále ešte existujúcich výrobných 
družstiev na Slovensku chceme pokračovať aj v tradícii družstevného 
podnikania našich predchodcov z konca 19. storočia. 

Ing. Ľuboš Sládek, predseda družstva 

ˇ
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Pod strechou Súkromnej strednej odbornej školy na Hviezdoslavovej 
ulici v Bardejove sa dňa 17. marca 2016 stretli 4 družstvá základných 
škôl, kde sa konal 0. ročník gastronomickej súťaže „Majster palacinka“. 
Na priebeh súťaže svojím odborným „očkom“ dohliadali majsterky od-
borného výcviku, samozrejme za asistencie samotných žiakov učebného 
odboru hostinský. Do súťaže sa zapojili žiaci Základnej a materskej školy 
Pod Vinbargom, Základnej školy Bartolomeja Krpelca, Cirkevnej zák-
ladnej a materskej školy sv. Faustíny z Dlhej Lúky a Základnej školy na 
Wolkrovej ulici v Bardejove v sprievode pedagógov menovaných škôl, 
ktorí sa zároveň zhostili aj úlohy degustačnej a hodnotiacej komisie.
Súťažiaci predstavili svoj vlastný recept prípravy palaciniek a v stano-
venom limite prezentovali prípravu a dekorovanie dezertu pred odbor-
nou porotou. Fantázii sa medze nekládli, a tak sme mali možnosť vi-
dieť palacinky dekorované do tvaru slimáka, palacinkovú dvojfarebnú 
tortu, poliatu čokoládou a obloženú malinami, palacinky s jahodami 
a so šľahačkou, ale aj fantastické palacinkové kapsy, plnené redukova-
nými jablkami a lesným ovocím.

Celkovú atmosféru dotvárala šarmantná prezentácia praktickej zruč-
nosti študentov učebného odboru hostinský zo Súkromnej strednej 
odbornej školy v Bardejove. Porota ocenila fantáziu, samostatnosť, 
tvorivosť a ladné graciózne pohyby žiačok základných škôl. Žiaci boli 
plní elánu a túžby dokázať, že sú skutočnými majstrami palacinky. 
A  veru nemali sa za čo hanbiť. Nesklamali a všetky družstvá získali 
z rúk riaditeľky Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove Mgr. 
Evy Remetovej ocenenie a certifikát „Majster palacinka“.
Sme veľmi radi, že sa žiaci a učitelia základných škôl aspoň na jeden 
deň stali súčasťou našej školy a zúčastnili sa na takejto akcii, pretože 
každá súťaž dáva príležitosť šikovným a praje odvážnym žiakom pre-
zentovať sa. Učí ich súťaživosti a praktickým zručnostiam. Dáva mož-
nosť vymeniť si skúsenosti a stretnúť sa so skutočnými odborníkmi. 
A samozrejme, dopriali sme im nadýchať sa atmosféry strednej odbor-
nej školy. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník gastronomickej súťaže pre 
základné školy a na nových „Majstrov palacinky“.

Mgr. Mária Pinzíková 

Súkromná stredná odborná škola v Bardejove ponúka 4-ročné štú-
dium v študijnom odbore animátor voľného času. Animátor voľného 
času pripravuje, projektuje, usmerňuje a organizuje voľný čas v rôz-
nych kultúrnych, výchovných a vzdelávacích zariadeniach, v zariade-
niach sociálnej starostlivosti, v oblasti cestovného ruchu, kúpeľníctva, 
zdravia a športu.

Študentky 1. ročníka študijného odboru animátor voľného času si 
svoje teoretické vedomosti získané štúdiom v oblasti jednotlivých ani-
mačných činností a aktivít uplynulý týždeň overili aj v praxi – v Rodi-
čovskom centre pri Seniorcentre na Toplianskej ulici v Bardejove a na 
Základnej a materskej škole Pod Vinbargom. 

Erika Sokolová, Marta Gadušová a Barbora Oršuľáková sa zo študen-
tiek na chvíľu premenili na animátorky a pedagogičky, ktoré musia 
upútať pozornosť aj tých najmenších detičiek. Rodičovské centrum 

v Bardejove víta každý pondelok a stredu detičky do 3 rokov. Animá-
torky ich zaujali hneď svojimi kostýmami či účesmi, ktorými navodili 
rozprávkovú, ale najmä tvorivú atmosféru. Nasledovali dve hodinky 
plné smiechu pri rozprávke, pesničkách, tanci a hrách, ktorých cieľom 
nebolo detičky len pobaviť, ale ich aj niečo naučiť a rozvíjať ich mo-
torické či pamäťové zručnosti. Naše veľké poďakovanie patrí všetkým 
detičkám a ich rodičom za príjemnú a pre animátorky určite aj plodnú 
spoluprácu, ale najmä vedúcemu Seniorcentra Bc. Martinovi Jutkovi 
a pracovníčke tohto zariadenia p. Anne Mydlovej za príležitosť a ocho-
tu spolupracovať so školou a s animátorkami voľného času.

Predovšetkým výtvarné animačné činnosti a aktivity, samostatnú prá-
cu, tvorivosť a komunikáciu s deťmi si animátorky voľného času vy-
skúšali pri žiakoch Základnej a materskej školy Pod Vinbargom. Deti 
tak zažili netradičnú hodinu výtvarnej výchovy. Keďže sa blížili sviatky 
Veľkej noci, každý žiak si s pomocou animátoriek voľného času pripra-
vil pre rodičov veľkonočné vajíčko. Za svoju šikovnosť a snahu bola pre 
každého žiačika pripravená sladká odmena od študentov Súkromnej 
strednej odbornej školy v Bardejove, ktorá sa aj takýmto spôsobom 
snaží prepojiť teóriu s praxou a zatraktívniť vyučovanie nielen študen-
tom školy, ale aj žiakom základných škôl. Za príjemnú spoluprácu ďa-
kujeme vedeniu školy, najmä PaedDr. Daniele Dunčákovej.

Študentky študijného odboru animátor voľného času už v 1. ročníku 
dokázali perspektívnosť a budúcnosť tohto študijného odboru a dobre 
prezentovali nielen SSOŠ v Bardejove, ale hlavne samy seba. Želáme 
im aj do budúcnosti veľa úspechov a tvorivých nápadov. 

Mgr. Mária Pinzíková

zo života SSOŠ

Majster palacinka 

Animačné činnosti a aktivity študentov 
Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove



Ôsmy apríl 2016 bol pre súkromnú strednú od-
bornú školu nevšedným dňom, pretože sa po jej 
chodbách premávali malé princezné či modely 
chystajúce sa na párty, či na diskotéku. V tento 
deň sa totiž na jej pôde konala súťaž žiačok zák-
ladných škôl „Účesy, účesy...“.
Žiačky Základnej  školy na Wolkrovej ulici, 
Základnej a materskej školy Pod Vinbargom, 

Základnej a materskej školy Pod Papierňou, 
Cirkevnej základnej  školy sv. Egídia i Cirkev-
nej základnej a materskej školy sv. Faustíny 
z  Dlhej Lúky súťažili pred odbornou poro-
tou zloženou z majsteriek odborného výcvi-
ku, študentiek učebného odboru kaderník 
i pracovníčok Hornošarišského osvetového 
strediska o certifikát „Majster kaderník“. 

Súťažilo sa v troch kategóriách: 
1. – 5. ročník: Princezná na bále
6. – 9. ročník: Účes na párty
6. – 9. ročník: Líčenie na diskotéku
 
Na zhotovenie účesu mali žiačky v každej ka-
tegórii 60 minút, ktoré využili naozaj naplno, 
čoho dôkazom bola nádherná módna prehliad-
ka. Súťažiace žiačky preukázali na modelkách 
svoj talent, zručnosti a vedomosti, uplatnili 
svoju kreativitu a fantáziu. Napriek ich veku 
vytvorili účesy, nad ktorými žasli aj odborníč-
ky – majsterky a študenti učebného odboru 
kaderník.
Súkromná stredná odborná škola ďakuje spolu-
organizátorovi súťaže – Hornošarišskému osve-
tovému stredisku, no najmä všetkým zúčastne-
ným základným školám za príjemnú súťaživú 
atmosféru a verí, že sa o rok pri súťaži Účesy, 
účesy... stretneme znova.

Mgr. Mária Pinzíková

Súkromná stredná odborná škola sa 2. marca 2016 zúčastnila na kaž-
doročnej súťaži mladých módnych tvorcov, vizážistov, kaderníkov 
a  návrhárov, ktorá sa konala v obchodnom centre Galéria Shopping 
v Košiciach. Tohtoročnou tematikou podujatia bola hudba. Mali sme 
možnosť pokochať sa krásou, ktorá vychádzala spod šikovných rúk na-
daných mladých ľudí, ktorí prostredníctvom svojich modelov stvárnili 
Múzu hudby. Keďže hudba je rôznorodá, aj výsledné modely boli rôzne. 
Porovnávať teda bolo čo.

Svoje zručnosti si študenti mohli zmerať vo viacerých kategóriách. 
Naša škola mala zastúpenie v dvoch súťažných tímoch. V silnej kon-
kurencii súťažiacich si naše študentky počínali skutočne veľmi dobre. 
Opätovne nadviazali na minuloročný úspech v Múze jari a prvý tím si 
tak aj tento rok obhájil prvenstvo. Ako dôkaz svojich zručností a šikov-
nosti získal umiestnenie aj druhý súťažný tím, a to hneď druhé miesto. 
V prvom tíme súťažili: Agáta Oleárová – kaderníčka, Zuzana Štalma-
chová – kozmetička a vizážistka a Jaroslava Germanová-Sobeková – 
kozmetička a vizážistka.
Druhý tím bol v zložení: Erika Čurná – kaderníčka, Bianka Dolhá – 
kozmetička a vizážistka a Soňa Juščáková – kozmetička a vizážistka.
 
Našim študentkám a zároveň víťazkám ďakujeme za úspešnú reprezen-
táciu našej školy a k zaslúženým umiestneniam srdečne blahoželáme. 
Veríme, že v takomto úspešnom súťažnom ťažení budeme pokračovať.

Mgr. Ján Hajduk
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zo života SSOŠ

Účesy, účesy...

MÚZA HUDBY
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Grafici a animátori prvého ročníka SSOŠ v Bardejove sa priblížili 
umeniu prostredníctvom výtvarného sústredenia – plenéru. Toto sú-
stredenie sa koná každý rok a vždy má u študentov veľký úspech. Ani 
v tomto roku to nebolo inak.

V prostredí historického Bardejova sme sa učili do hĺbky vnímať 
a umelecky vyjadriť priestorové zákonitosti a architektonické detaily. 
Navštívili sme centrum Bardejova, Mihaľov a Bardejovské Kúpele, kde 
sme sa snažili znázorniť krásy prírody rôznymi technikami. Usilovné 
kreslenie a maľovanie sme striedali s fotografovaním a vyskúšali sme si 
aj techniku land-art. Počas kurzu sa utužili vzťahy medzi spolužiakmi 
aj učiteľmi. Ale hlavne sme uvoľnili našu kreativitu a precítili výtvarné 
umenie. V posledný deň kurzu sme si nemohli nevšimnúť pokrok, 
ktorý sme spravili. Nechcelo sa nám veriť, ako sa nám podarilo za 

päť dní zlepšiť a uvedomili sme si význam tohto kurzu. Pri prípra-
ve záverečnej prezentácie našich prác nás prepadla pri myšlienke na 
nasledujúci týždeň plný učenia melanchólia. Predsa len čas strávený 
interpretáciou krás historického centra nášho mesta a prírody len tak 
hocičo neprekoná. 

Barbora Oršuľáková, 1.B

zo života SSOŠ

Výtvarné sústredenie v SSOŠ Bardejov



Šestnásť chránených dielní a domovov sociál-
nych služieb z celého Slovenska sa aj tento rok 
prezentovalo na MPSVR SR, kde sa konali 
od 14 do 17. marca 2016 tradičné veľkonoč-
né trhy.

Predsviatočnú atmosféru dotvárali vajíčka, 
kraslice, zajačiky a iné zvieratká, venčeky, po-
hľadnice, ako aj prestierania, sviečky, košíčky, 
hrnčeky a ďalšie výrobky z majoliky a  ke-
ramiky. Pestrý sortiment dopĺňali výrobky 
z bižutérie či liečivé maste z rôznych rastlín 
a plodov.

Aj naša nezisková organizácia CPS DOKO-
RÁN sa zúčastnila na tejto milej a veľmi prí-
jemnej akcii. Priamo na mieste sa prezentova-
lo výrobné družstvo OKRASA Čadca, ktoré 
ponúkalo návštevníkom krásne sklenené veľ-
konočné ozdoby zo svojich chránených pra-
covísk. Svojou nápaditosťou a inovatívnym 
prístupom boli veľkým lákadlom pre všet-
kých návštevníkov. Prezentovala sa aj chráne-
ná dielňa SMEJO pod vedením stále usmiatej 
Ing. Katky Šturmovej, ktorá maľuje voskom 
pomocou žehličky a túto metódu prezento-
vala všetkým zvedavým návštevníkom. Pod 

záštitou našej neziskovej organizácie sa pred-
stavila tiež Pavlína Csápaiová Triščová, ktorá 
maľuje nohami úžitkové umelecké diela.
Návštevníci si mohli na trhoch zakúpiť ručne 
vyrobené predmety, ktoré vytvorili mentál-
ne, telesne či inak hendikepovaní ľudia. Pre 
neziskové organizácie, chránené dielne a do-
movy sociálnych služieb je to jedinečná príle-
žitosť spropagovať svoje výrobky. Sme veľmi 
radi, že sme mohli prezentovať aj činnosť na-
šej neziskovej organizácie a boli sme súčasťou 
tejto peknej akcie.

Z. C.

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporuje čin-
nosť chránených dielní. Dôkazom dobrých 
vzájomných vzťahov je i pravidelné organi-
zovanie trhov v budove ústredia Slovenskej 
sporiteľne.

Tento rok sme sa zúčastnili 23. marca na tr-
hoch v rovnakom zložení ako na veľkonoč-
ných trhoch na ministerstve. Strávili sme 
pekný deň v  prítomnosti príjemných ľudí, 

ktorí podporujú prácu ľudí so zdravotným 
postihnutím a  dúfame, že aj vďaka výrob-
kom, ktoré sme ponúkali v našom stánku, 
sme urobili radosť a prispeli k pekným sviat-
kom všetkým, ktorí si z dielní výrobného 
družstva OKRASA Čadca, chránenej dielne 
SMEJO alebo od Pavlínky Csápaiovej Triščo-
vej odniesli niektorý z originálnych výrobkov.

Z. C.
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NO CPS Dokorán

Naša nezisková organizácia CPS Dokorán sa zúčastnila  
na dvoch veľmi milých jarných veľkonočných akciách:

Veľkonočné trhy na Ministerstve práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR

Veľkonočné trhy  
v Slovenskej sporiteľni



Turnaj otvorila predsedníčka COOP 
 PRODUKT SLOVENSKO Ing. Iveta 
Chmelová. Navrhla, aby sa na počesť ne-
dávno zosnulého Dušana Vinčura, pred-
sedu Kontrolnej komisie CPS, pomenoval 
tento družstevný turnaj v bowlingu na Me-
moriál Dušana Vinčura. Všetci prítomní 

si potom uctili jeho pamiatku a 1. ročník 
družstevného bowligového turnaja Dušana 
Vinčura bol oficiálne otvorený.

Na tento ročník turnaja sa prihlásilo 9 člen-
ských družstiev a Súkromná stredná odborná 
škola z Popradu. Ako tradične najpočetnejšia 

výprava bola z Novej Bane z výrobných druž-
stiev K-PLAST a OTTO MONT.

Po prezentácii a oboznámení sa s pravidlami 
sa začalo so samotným súťažným zápolením. 
Hralo sa na 3 bowlingové hry, pričom jednu 
bowlingovú hru tvorilo desať častí. V každej 

výrobné družstevníctvo18

sportové podujatie

Celoslovenský družstevný 
turnaj v bowlingu
Celoslovenský družstevný 
turnaj v bowlingu
Memoriál Dušana Vinčura
Dňa 27. mája 2016 sa konal v bowlingovej hale nákupno-zábavného centra 
Galéria MLYNY v Nitre celoslovenský družstevný turnaja v bowlingu.

ˇ
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z častí mal hráč dva hody. Body sa spočítavali 
trom súťažiacim v družstve.

A ako to všetko dopadlo?

V súťaži „družstvo muži“ boli výsledky  
nasledovné:
1. miesto: LUMEN, družstvo Nitra  
s počtom bodov 1 202,
2. miesto: POKROK, výrobné družstvo 
Žilina s počtom bodov 1 023,
3. miesto: ŠAMOTKA, výrobné družstvo 
Hrnčiarske Zalužany s počtom bodov 938.

V súťaži „družstvo ženy“ boli výsledky  
nasledovné:
1. miesto: COOP PRODUKT  
SLOVENSKO s počtom bodov 940,
2. miesto: K-PLAST, výrobné družstvo  
Nová Baňa s počtom bodov 858,
3. miesto: OKRASA, výrobné družstvo 
Čadca s počtom bodov 841.

V súťaži „jednotlivci muži“ boli výsledky 
nasledovné:
1. miesto: Ing. Július Minár z LUMEN, 
družstvo Nitra s počtom bodov 481,

2. miesto: Ing. Miroslav Karabinoš,  
z družstva ELEKTROPLAST Prešov  
s počtom bodov 403,
3. miesto: Ing. Ján Koleják z výrobného druž-
stva POKROK Žilina s počtom bodov 370.

V súťaži „jednotlivci ženy“ sa hráčkam 
darilo takto:
1. miesto: Bc. Zuzana Cáková z COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO s počtom bodov 338,
2. miesto: p. Mária Balcová z družstva  
K-PLAST Nová Baňa s počtom bodov 329,
3. miesto: p. Božena Krišicová z výrobného 
družstva OKRASA Čadca s počtom bodov 
326.

Celé toto športové podujatie a zápolenie pre-
biehalo vo veľmi príjemnej atmosfére, v du-
chu fair-play a na 8 bowlingových dráhach, 
ktoré boli k dispozícii, si súťažiaci mohli užiť 
hry dosýta.

Na záver pani predsedníčka CPS Ing. Iveta 
Chmelová odovzdala ocenenia a srdečne sme 
všetkým víťazom aj v mene Rady VSOČaZ 
zagratulovali. Pani predsedníčka sa v záve-
rečnom príhovore poďakovala účastníkom 
za výbornú športovú atmosféru a nezabudla 

poďakovanie poslať aj predsedom členských 
družstiev, ktorí podporili túto akciu a umož-
nili družstevníkom zúčastniť sa na nej.

Martina Marhevská
predsedníčka Rady VSOČaZ

sportové podujatie

Rada výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov pri COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás všetkých družstevníkov pozýva na
 
XXII. turistický zraz COOP PRODUKT SLOVENSKO,

ktorý sa bude konať v dňoch 23. – 29. septembra 2016 v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby.

Pripravené sú 4 turistické trasy pod vedením horských vodcov od tých jednoduchších poldenných  
až po celodenné náročné trasy. Svoje sily si budete môcť zmerať aj v športovo-zábavných súťažiach.

Tešíme sa na účasť Vás všetkých.
 Martina Marhevská,

predsedníčka R VSOČaZ

ˇ
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Trestná zodpovednosť právnických osôb 
od 1. júla 2016

Nový zákon o trestnej zodpovednosti práv-
nických osôb č. 91/2016 Z. z., ktorý bol NR 
SR schválený 13. novembra 2015 nadobud-
ne účinnosť 1. júla 2016. Upravuje základy 
trestnej zodpovednosti právnických osôb, 
druhy trestov ukladaných právnickým oso-
bám a postup orgánov činných v trestnom 
konaní a súdov v trestnom konaní proti práv-
nickým osobám.

Prijatie zákona vychádza z potreby priblížiť sa 
v legislatíve ostatným členským štátom Eu-
rópskej únie, pretože vo všetkých členských 
štátoch, s výnimkou Nemecka, sú súdmi 
v trestnom konaní právnickým osobám ukla-
dané tresty a ochranné opatrenia, v rámci za-
vedenej trestnej zodpovednosti právnických 
osôb v podobe trestných dôsledkov trestného 
činu, spáchaného fyzickou osobou, konajú-
cou za právnickú osobu. V prípade novej 
právnej úpravy sa preto vychádza z konceptu 
priamej trestnej zodpovednosti právnických 
osôb.

Trestný zákon a Trestný poriadok sa touto 
úpravou nenovelizoval, ale do osobitného 
predpisu sa spojili hmotnoprávne a proces-
noprávne osobitosti trestnej zodpovednosti 
právnických osôb.

Zákon pozostáva zo šiestich častí – prvá popri 
predmete zákona upravuje (v trestnom práve 

obzvlášť dôležitú) pôsobnosť zákona. Druhá 
časť upravuje základy trestnej zodpovednosti 
(napríklad sa vymedzujú trestné činy práv-
nických osôb, predpoklady ich trestnej zod-
povednosti, ale aj účinná ľútosť) a na ňu nad-
väzujúca tretia časť obsahuje samotné tresty. 
Štvrtá a piata časť patria trestnému konaniu 
– obsahujú osobitné pravidlá pre trestné ko-
nanie voči právnickým osobám a výkon tres-
tu voči nim. Predmetom poslednej časti sú 
spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Azda najdôležitejšou časťou sú tresty pre 
právnické osoby a predpoklady trestnej zod-
povednosti právnických osôb. Najprísnejším 
trestom bude trest zrušenia právnickej osoby. 
Tento trest súd uloží právnickej osobe, ktorá 
má sídlo v Slovenskej republike, ak jej činnosť 
bola úplne alebo prevažne využívaná na pá-
chanie trestnej činnosti. 

Tento trest môže byť uložený aj vtedy, ak súd 
právnickú osobu odsudzuje za trestný čin, za 
ktorý trestný zákon umožňuje uložiť trest od-
ňatia slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trest 
odňatia slobody na doživotie. Právoplatnos-
ťou rozhodnutia, ktorým bol uložený trest 
zrušenia právnickej osoby, vstupuje právnická 
osoba do likvidácie.

Ďalšími trestami sú:
– trest prepadnutia majetku,
– trest prepadnutia veci,
– peňažný trest,
– trest zákazu činnosti,
–  trest zákazu prijímať dotácie alebo  
subvencie,

–  trest zákazu prijímať pomoc a podporu  
poskytovanú z fondov Európskej únie,

– trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
– trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

Trestné činy, za ktoré môže byť právnická 
osoba zodpovedná, sú uvedené v § 3 zákona.  
V § 4 sú potom upravené predpoklady trest-
nej zodpovednosti právnickej osoby – z tohto 
ustanovenia vyplýva, že trestná zodpovednosť 
právnickej osoby nebude daná len v dôsledku 
konania štatutárneho orgánu, resp. osôb, kto-
ré sú jeho členmi, ale aj osôb, ktoré vykoná-
vajú kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci 
právnickej osoby, aj keď nemajú iný vzťah 
k právnickej osobe, ďalej osôb, ktoré vykoná-
vajú rozhodujúci vplyv na riadenie právnickej 
osoby (tieňoví manažéri), ale aj zamestnancov 
či iných osôb v obdobnom postavení pri pl-
není pracovných úloh.

Mgr. Kristína Majvitorová



Dňa 10. júna sa žiaci Spojenej školy, konkrét-
ne Odborného učilišťa pre žiakov s telesným 
postihnutím zúčastnili exkurzie vo výrob-
nom družstve OTTO MONT v Novej Bani. 
V družstve mali žiaci možnosť oboznámiť sa 
s  výrobou papierových voskovaných kvetov, 
záhradkárskych potrieb – trávnikových ob-
rúb a slnečných krytov. Zamestnanci druž-
stva ochotne predviedli vysekávanie, rífkova-
nie ako aj  prácu všetkých ostatných strojov 
a zriadení. Žiakov veľmi zaujala aj ručná 
montáž kvetov v dvoch chránených dielňach. 
Prínosom pre učebný odbor Pomocné práce 
v administratíve a službách, ktorý je jediným 
na Slovensku, bolo aj spoznávanie adminis-
tratívy podniku v praxi, konkrétne zariadenia 
kancelárií a spôsobu zakladania spisov. Po 

prehliadke družstva sa žiaci krátko občerstvili 
a oddýchli si. Na pamiatku dostali milé dar-
čeky a unavení, spokojní, plní zaujímavých 
a  nových zážitkov sa presunuli naspäť do 
školy.

Mgr. Eva Medveďová

S nastavajúcim letným obdobím začínajú 
ožívať aj aktivity v zariadení DOSOS n. o. 
Sobrance.
Piaty jún 2016 sme spestrili deň našim klien-
tom spoločensko – kultúrnou akciou. Minu-
lý ročník sa niesol v znamení majálesu, keďže 
bol organizovaný v máji. Tento druhý ročník 
bol pod názvom Juniáles. 

Spoľahlivá príprava trvala viac ako dva mesia-
ce. Spolu s klientmi sme pripravili malé darče-
ky vo forme farebnej sviečky, výzdobu a lam-
páše, ktoré zdobili vstup našej slávnostnej sály. 
Akciu organizovala riaditeľka zariadenia DO-
SOS, n. o., Bc. Eva Dobiášová pod záštitou 
primátora mesta Sobrance Ing. Pavla Džurinu. 

Akcie sa okrem našich klientov a ich rodin-
ných príslušníkov zúčastnili aj klienti zariade-
nia ANIMA Michalovce a deti ZŠ Choňkovce. 

Pozvanie prijali aj poslanci mesta a  hostia, 
ktorý držia ochrannú ruku nad našim zaria-
dením, ku ktorým sa nepochybne radí naša 
krstná mama Ing. Iveta Chmelová, predsed-
níčka COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
ktorá aj tentokrát prišla s plným batohom 
a  prekvapila pekným spomienkovým pred-
metom na krásne chvíle strávené na AGRO-
KOMPLEXE v Nitre. 

Po úvodných príhovoroch sa predstavili klienti 
zariadenia DOSOS s peknými ľudovými pes-
ničkami, ktoré boli spestrené aj divadielkom 
a rekvizitami, ktoré si sami vyrobili v rámci 
pracovnej terapie spolu so svojimi vychováva-
teľkami, čím prejavili ich skutočné schopnosti 
a danosti pre spoločenský život. Obohatením 
programu bol aj country tanec od klientov 
DSS Anima a detský program deti zo ZŠ 
Choňkovce. To, že program bol skvelý svedčil 
aj obrovský aplauz a neskrývaná radosť rodi-
čov, ktorí nemalou mierou prispeli k spestre-
niu jedálnej tabule na švédskom stole.
Všetkým zo srdca ďakujeme za spoločne strá-
vený deň.

Touto aktivitou sa život v zariadení nekon-
čí. Letné dni sú sprevádzané aktivitami, ako 
je dopravné ihrisko, kde si klienti precvičia 
svoje stuhnuté svaly a naučia sa pravidlám 
cestnej premávky.
Jednou z aktivít bola aj prehliadka vojenskej, 
hasičskej, záchrannej a policajnej techniky pod 

názvom SOS. Tu sme mohli zblízka nahliad-
nuť do sveta najdôležitejších povolaní. Naučili 
sme sa ako zavolať pomoc, načo slúži hasičské 
auto, akú techniku požívajú policajti. 

Aj naďalej budeme hľadať nové možnosti 
účasti na spoločných aktivitách rôzneho dru-
hu v našom meste.

Bc. Eva Dobiášová
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zaujalo nás

Návšteva žiakov Spojenej školy vo výrobnom 
družstve OTTO MONT

Juniáles
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Pohraničný hrad, strážiaci cesty cez Malé 
Karpaty na Moravu, sa volá BRANČ. Dal ho 
postaviť magister Aba z Hlohovca v rokoch 
1251 – 1261. Hrad sa rozkladá na ploche 
približne 7 500 m² vo výške 473 m n. m. 
Najrozsiahlejšia prestavba hradu sa spája so 
Žigmundom Luxemburským, ktorej výsled-
kom bol typicky gotický skalný hrad. Posled-
ným vlastníkom bol František Ňári. Ten sa po 
konvertovaní na katolícku vieru okamžite an-
gažoval pri prenasledovaní príslušníkov iného 
vierovyznania. Najmä jeho zásluhou boli na 

hrade väznení kalvínski a evanjelickí kňazi, 
ktorí zomreli v jamách (väzenie po obvode 
múru) a majú na hrade pomník. Po vybudo-
vaní kaštieľa v Sobotišti zostal hrad opustený. 
Keďže bol hrad opustený, ľahko ho napadli 
a vypálili Turci.
 
GÝMEŠ je zrúcanina hradu na strmom kre-
mencovom kopci Dúň (514 m n. m.) na 
južnom svahu pohoria Tribeč, zhruba 5 km 
na sever od obce Jelenec. Zrúcanina je výraz-
nou dominantou širokého okolia. Gýmeš je 

jedným z rodových hradov šľachtického rodu 
Forgáchovcov. Gýmeš bol jedným z mála hra-
dov, kde prebiehali stavebné práce ešte v 18. 
storočí. Do tohto obdobia sa datuje premena 
gotického paláca na rodovú kryptu Forgá-
čovcov s kaplnkou. Až v polovici 19. storočia 
panstvo hrad definitívne opustilo a začal sa 
rozpadávať. Traduje sa, že hostí na hrade vítali 
tzv. lopatovým tancom, ktorý spočíval v šty-
roch úderoch lopatou a zápise do knihy hostí. 

Či na hrade ešte stále túto tradíciu dodržujú, 
si už musíte zistiť sami.
Tajomnou zrúcaninou opradenou krvavými 
historkami je zrúcanina hradu ČACHTICE, 
nachádzajúca sa na vápencovo-dolomitickom 
vrchu (375 m n. m.) v Čachtickom krase, 
Malých Karpatoch medzi obcami Čachti-
ce a  Višňové. Patril medzi prvé hrady, kto-
ré zabezpečovali západnú hranicu Uhorska. 
Zrúcaniny Čachtického hradu tvoria dodnes 
dobre identifikovateľné budovy, postupne sa 
dvíhajúce na hornom, strednom a dolnom 
hrade.

Zrúcaniny hradu DEVÍN ležia na skalnom 
brale nad sútokom riek Moravy a Dunaja. 
Devínska hradná skala bola v roku 1985 vy-
hlásená za národnú prírodnú pamiatku. Patrí 
k významným pamätníkom slovenskej mi-
nulosti. Mimoriadne významná strategická 
poloha, známa už Keltom a Rimanom, bola 
príčinou aj na založenie mohutného slovan-
ského hradiska na hradnom návrší, ktoré sa 
v roku 864 prvý raz písomne uvádza pod 
menom Dowina. V 13. storočí založili na 
Devíne stredoveký hrad, ktorý sa postupne 
stavebne upravoval a rozširoval. Jeho aktívnu 
históriu ukončili napoleonskí vojaci v roku 
1809, vďaka pušnému prachu ho zmenili 
na ruinu. Dnes je čiastočne obnovený hrad 
príťažlivým turistickým cieľom. Na strednom 
hrade sú pozostatky paláca Garajovcov a Bá-
toriovcov.

Výprava za históriou
 slovenských 
 hradov

DevínGýmeš

Čachtice

Na Slovensku sa nachádza veľa kultúrnohistorických  
pamiatok, ktoré dokumentujú dlhú históriu našej kraji-
ny. Medzi najvýznamnejšie a najstaršie kultúrnohisto-
rické pamiatky Slovenska patria hrady, zámky a kaštiele. 
Sú svedkom bohatej histórie Slovenska. Slovensko patrí 
medzi krajiny s najväčším počtom hradov a zámkov 
v Európe. Nachádza sa tu 425 kaštieľov a 180 hradov 
a zámkov spolu s hradnými ruinami. Hrady vznikali od 
polovice 13. storočia najskôr ako ochrana územia pred 
nepriateľmi. Strážili vstupy do miest a dôležité obchodné 
cesty. Boli sídlom zemepánov.
Vydajte sa s nami na výpravu po niektorých zo sloven-
ských hradov.

Beckov

Šariš
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BECKOVSKÝ hrad je rekonštruovaná zrú-
canina hradu na strmom, 70 metrov vyso-
kom brale nad mestečkom Beckov. Z diaľky 
je dobre viditeľná jeho silueta. Je jedným zo 
strážnych považských hradov a spomína sa 
už na prelome 12. a 13. storočia v Anony-
movej kronike, pričom existenciu potvrdil aj 
archeologický výskum. Z hradu je nádherný 
výhľad na Považské podolie, svahy Bielych 
a Malých Karpát a na Považský Inovec.

ĽUBOVNIANSKY hrad sa nachádza na se-
vere Slovenska, týčiaci sa nad mestom Stará 
Ľubovňa na vápencovom kopci vo výške 578 
m n. m. K najcennejším objektom hradu patrí 
hlavná veža, po obnove sprístupnená návštev-
níkom v roku 2003. Na sever od hradu leží 
Ľubovnianska vrchovina, z hradu je viditeľ-
ný Široký vrch, mesto Stará Ľubovňa, obec 
Chmeľnica, ale aj Šibeničná hora, ktorá slúžila 
v stredoveku na výkon hrdelného práva.

Písomnosti ORAVSKÉHO hradu siahajú až 
do 13. storočia, keď tento hrad ležal na úze-
mí, ktorému panoval Matúš Čák Trenčiansky. 
Hrad bol postavený na mieste, ktoré malo 
veľký strategický význam v obchodovaní. Stál 
veľmi blízko colnice v Tvrdošíne. Tento hrad 
sa staval postupne. Hradná stavba sa postup-
ne časom rozširovala zvrchu nadol, a preto 
má vlastne tri časti, hornú, strednú a dolnú 

časť hradu. Dnes patrí tento hrad medzi 
atraktívne pamiatky oravského regiónu.

TRENČIANSKY hrad je pomerne rozsiahly 
zrenovovaný hrad, týčiaci sa na strmom vá-
pencovom brale priamo nad mestom Trenčín. 
Je charakteristickou dominantou nielen Tren-
čína, ale aj celého stredného Považia. História 
hradného brala siaha do obdobia Rímskeho 
impéria, čo dokazuje nápis na hradnej skale 
hlásajúci víťazstvo II. rímskej légie nad Ger-

mánmi pri Laugaríciu z roku 179 n. l. Areál 
Trenčianskeho hradu pozostáva z charakteris-
tického súboru hradných palácov s dominu-
júcou Matúšovou vežou, ku ktorej priliehajú 
reprezentačné gotické paláce – Matúšov, Ľu-
dovítov, Barborin a kaplnka. Na nádvorí sa 
zachovala povestná Studňa lásky, ktorú však 
napriek povesti začali hĺbiť Katzianerovi vo-
jaci okolo roku 1557 a dokončili ju v rokoch 
1564 – 1570.

SPIŠSKÝ hrad patrí medzi najrozsiahlejšie 
hradné komplexy Európy a je najväčším hra-
dom na Slovensku. Je jednou z najcennejších 
pamiatok Spiša a patrí medzi najvýznamnejšie 
hrady na Slovensku. Stojí na travertínovej ska-
le na rozhraní katastrov Spišského Podhradia 
a Žehry. Jeho rozloha je unikátna, zaberá viac 
ako 41 tis. m². Aj vďaka svojej mohutnosti bol 
v roku 1993 zaradený do Zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Ľudia s jeho 

stavbou začali v 12. storočí a svoju mohutnosť 
získal počas nasledujúcich 600 rokov.

ŠARIŠSKÝ hrad patrí k najrozsiahlejším stre-
dovekým hradom na Slovensku. Jeho celková 
zastavaná plocha prevyšuje 4,5 ha. Je postave-
ný na Šarišskom vrchu. V súčasnosti je hrad 
vyhľadávaným miestom prechádzok obyvate-
ľov Prešova a okolia. Na hrad vedie spevnená 
asfaltová cesta a je možné sa tam dostať aj 
bicyklom. Prístupová cesta slúži aj ako náuč-
ný chodník. Celý hradný vrch je Národnou 
prírodnou rezerváciou. 

OPONICKÝ hrad. Táto neprehliadnuteľná 
dominanta obce sa týči z Tribečského pohoria 
už od 13. storočia, keď mal hrad úlohu chrá-
niť nitriansky kniežací hrad pred nájazdami 
Tatárov a neskôr Turkov. Rod Oponických 
vykonal na hrade nevyhnutné prestavby, ale 
jeho celkový vzhľad podstatnejšie upravil. Na 
hrad vedie v súčasnosti turistický chodník 
z  obce. Po výstupe na hrad vám bude od-
menou  majestátne kamenné sídlo týčiace sa 
z Tribečského pohoria a panoráma na dolinu 
od Zobora až po Bánovecko. Oponický hrad 
je nesmiernym turistickým lákadlom.

Hrad SLOVENSKÁ ĽUPČA je najvyššie po-
loženou hradnou stavbou na Pohroní. Prvá 
písomná zmienka pochádza z roku 1250, 

v ktorej je hrad označovaný názvom Liptza. 
Od 13. storočia až do druhej polovice 19. 
storočia sa na hrade Ľupča zdržiavalo veľké 
množstvo významných osobností vtedajších 
čias. Na dolnom nádvorí sa nachádza tzv. 
Korvínova lipa. Odhadovaný vek vyše 700 
rokov ju radí medzi najstaršie lipy v strednej 
Európe. V priestoroch horného hradu sa na-
chádza 62 metrov hlboká studňa vysekaná do 
skalného brala. Zo studne vedie bočná šachta 
vyúsťujúca v blízkosti hradu.

Ľubovňa Spišský hrad

Trenčín

Slovenská Ľupča

Oponice

Orava Branč



Pripravený je pre Vás sprievodný program priamo v pavilóne, hudobné a tanečné 
vystúpenia, prezentácie družstiev a SSOŠ, tvorivé dielničky a súťaže.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

V pavilóne M3 sme pre Vás pripravili ponuku kvalitných slovenských 
výrobkov z dielní členských výrobných  družstiev a súkromných 

stredných odborných škôl

• ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov
• FLOS garden, výrobné družstvo Banská Bystrica
•  ŠAMOTKA, výrobné družstvo  

Hrnčiarske Zalužany
• ATAK, výrobné družstvo Prešov
• NOVOCHEMA, družstvo Levice
• KOVOTEX, výrobné družstvo Trenčín
• VZORODEV, výrobné družstvo Prešov 

• OKRASA, výrobné družstvo Čadca
• TECHNOPLAST, výrobné družstvo Topoľčany
• NOVOPLAST, výrobné družstvo Dolná Streda
• REMESLOSERVIS, družstvo Nitra 
•  SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 

Poprad a Bardejov
• Nezisková organizácia CPS DOKORÁN

a tiež SPOLOČNÉ EXPOZÍCIE ďalších 20 členských družstiev  
COOP PRODUKT SLOVENSKO

P O Z V Á N K A

Srdečne Vás pozývame na návštevu 
23. ročníka družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy

COOPEXPO 2016


