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Slovenská kooperačná burza 2016

Vláda schválila nový zákon o podpore 
malého a stredného podnikania

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií 
a  obchodu pripravila v dňoch 2. – 3. no-
vembra 2016 najväčšie podujatie v rámci 
projektu SARIO Business Link – Slovenskú 
kooperačnú burzu 2016, ktorá sa uskutoční 
v Hoteli Bratislava.
Ide o medzinárodné podujatie zamerané na 
bilaterálne rozhovory firiem, na prezentá-
ciu subkontraktačných ponúk partnerstva, 
tendrov, voľných výrobných kapacít, po-
žiadaviek na vytvorenie spoločných podni-
kov so zahraničnými partnermi a možnosti 

investícií, najmä v oblasti automobilového 
priemyslu, strojárstva, energetiky, infor-
mačných a komunikačných technológií. 
TOP témou 10. ročníka je automobilový 
priemysel. 
Bližšie informácie nájdete na www.sario.sk.

www.sario.sk

Prvýkrát bude mať Slovensko právnu nor-
mu, ktorá upravuje, resp. vytvára rámec pre 
podporu malého a stredného podnikania. 
Vláda schválila návrh zákona o podpore 
malého a stredného podnikania (MSP) 
z  dielne Ministerstva hospodárstva SR. 
Účinný by mal byť od 1. januára 2017.
Návrh zákona v legislatíve SR prvýkrát upra-
vuje pojmy z európskej terminológie viažu-
cej sa na sektor MSP, napríklad test vplyvov 
právnych predpisov na malé a stredné pod-
nikanie (tzv. SME Test), podnikateľské ko-
učovanie a mentoring a podobne. Zavádza 

aj definíciu 
pojmu star-
tup.   Ambí-
ciou zákona je 
taktiež snaha 
o  explicitné 
presadzovanie 
princípu‚ naj-
skôr myslieť 

v malom (Think Small First) v slovenskom 
právnom prostredí.
Návrh zákona upravuje pôsobnosť Minis-
terstva hospodárstva SR pri poskytovaní 
podpory v  oblasti MSP, definuje oblasti 
a  formy poskytovania podpory a  súčasne 
umožňuje uplatňovanie európskych zásad 
rozvoja MSP, zakotvených v agende Európ-
skej únie, orientovanej na podporu a rozvoj 
MSP, konkrétne v  tzv. Small Business Act 
(Zákon o malých a  stredných podnikoch) 
či dokumente Akčný plán pre podnikanie 
2020. 
Opodstatnenosť prijatia tohto návrhu zá-
kona vychádza z  ustanovení aktuálneho 
programového vyhlásenia vlády SR. Ná-
vrhom zákona sa plní kritérium z pohľadu 
ex-ante kondicionality, teda podmienky 
čerpania štrukturálnych fondov pre oblasť 
MSP v rámci programovacieho obdobia ro-
kov 2014 až 2020.

www.economy.gov.sk
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podakovanie
,

Milí členovia a  zamestnanci výrobných družstiev,
mnoho jarí a  jesení musí človek prejsť, aby 
uvidel svoje pracovné dielo ucelené. 
Dielo, ktoré napĺňal svojou prítomnosťou, 
svojim každodenným pohybom rúk a umu, 
mnohými dňami starostí a určite aj chvíľami 
radostí. 
Tento okamih je ešte príjemnejší, ak je vý-
sledkom manažérskych skúseností jednotliv-
ca, pretavených do každého pracovného ko-
lektívu, ktorého je súčasťou, úspech. 
 
Málokto z nás prežíva práve takýto okamih. 
Málokto z nás má nazbieraných toľko život-
ných a  pracovných skúseností, že sa môže 
s hrdosťou i s pokorou pozrieť späť a povedať 
si, stačilo. 

Závidíme Ing. Jánovi Kolejákovi. Prežíva prá-
ve takýto okamih. 

Do družstevníctva nastúpil 3. októbra 1988. 
Pôsobil vo výrobnom družstve POKROK Ži-
lina, spočiatku ako vedúci výrobného úseku, 
výrobný námestník, neskôr ako vedúci závo-
du sporákov v Čadci a nakoniec od 21. júna 
2000 ako predseda výrobného družstva. 

Angažoval sa aj za bránami žilinského druž-
stva. V  roku 2004 sa stal riadnym členom 
Predstavenstva a  od roku 2008 podpredse-
dom Predstavenstva nášho združenia COOP 
PRODUKT SLOVENSKO. 
V  roku 2008 pri personálnych zmenách vo 
vedení nášho združenia a  ukončení pracov-

ného pomeru predchádzajúceho predsedu 
Ing. Daniela Pavela a  jeho podpredsedov 
bol poverený riadením celého združenia. Vý-
znamným spôsobom prispel k  usporiadaniu 
naštartovaných zmien vo vedení združenia, aj 
v jeho činnosti ako takej. 
Po voľbách nového predsedu od februára 
2009 sa tiež stal podpredsedom nášho záuj-
mového združenia. Bol oporou, významnou 
osobnosťou predstavenstva. Ovplyvnil mno-
hé procesy, pomáhal riešiť problémy. 

V družstve, ktoré riadil, bojoval za udržanie 
zamestnanosti, nové výrobné programy, za 
dobré meno jeho tradičnej výroby a korektné 
obchodné vzťahy, ktoré povýšil aj do osob-
ných väzieb. 
I  po podvode zahraničného obchodného 
partnera, ktorý za riadne dodaný tovar druž-
stvu nezaplatil, sa snažil na jednej strane 
súdnou cestou bojovať za úhradu tohto veľ-
kého dlhu i napriek obrovským nákladom za 
právne služby a súdne poplatky a popri tom 
udržať činnosť v družstve. 
Nebola to prechádzka ružovou záhradou. Náš 
kolega to však dokázal. 
V decembri 2015 sa rozhodol už nekandido-
vať na funkciu predsedu výrobného družstva 
v ďalšom volebnom období a stať sa dôchod-
com na plný úväzok. 

V rámci nášho združenia pracoval ešte do 
riadnych volieb v  júni 2016 ako člen pred-
stavenstva. 

Okrem toho bol od roku 2009 do dnešných 
dní členom Kontrolnej komisie Družstevnej 
únie SR za naše združenie. I  tam hájil naše 
záujmy, bojoval za každú neprávosť, ktorá sa 
na nás sypala. 

Slovom, družstevník telom i dušou. 
 
Dni prešli alebo skôr preleteli. Po každej dob-
re vykonanej práci si i ten najobetavejší člo-
vek zaslúži oddych. 
Prajeme ho aj nášmu kolegovi. 
V  mene nás, výrobných družstevníkov, po-
sielam veľké a  úprimné „ĎAKUJEM“. Za 
všetko. 
V slovenskom družstevníctve zostáva po jeho 
aktívnom pôsobení trvalá a nezmazateľná sto-
pa. Môže byť na svoje dielo právom hrdý. 

Jeho doterajšie roky vytvorili prekrásnu mo-
zaiku tvorivo a  statočne prežitého života. 
Prajem mu, aby túto mozaiku ešte dlho do-
pĺňal dňami, plnými slnečného svitu, šťastia 
a životného uspokojenia.  

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka 

COOP PRODUKT SLOVENSKO
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Poľnohospodársky a potravinársky veľtrh Agrokomplex 2016 bol opäť 
najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku. Priniesol aj tento 
rok hodnotný sprievodný program pre odbornú verejnosť. Rôzne kon-
ferencie, prezentácie či diskusné okrúhle stoly. Slávnostného otvorenia 
sa zúčastnili najvyšší politickí predstavitelia Slovenskej republiky. Ich 
ďalší program smeroval do expozícií, kde im vystavovatelia predstavili 
najlepšie produkty z odvetvia potravinárstva, remeselníctva či poľno-
hospodárstva.

Vysoká návštevnosť, viac ako 110 000 ľudí a všeobecná spokojnosť 
viac ako 600 vystavovateľov sú azda najvýstižnejšie slová opisu výstavy. 
Osobitý úspech zaznamenala expozícia Chuť tradícií a krásy vidieka 
v pavilóne F, z ktorej boli nadšené celé rodiny. Poučnú zábavu počas 
celej výstavy vrátane posledného dňa si návštevníci vychutnávali až do 
úplného konca výstavných hodín. Národná výstava hospodárskych 
zvierat či naša výstava COOPEXPO boli tiež veľkými lákadlami. Tra-
dičné dožinkové slávnosti a Salón piva kultúrne i spoločensky obo-
hatili celé podujatie. Prebiehala aj súťaž ovocie roka a zelenina roka. 
Sprievodný program pokračoval vedľa areálu výstaviska vystúpeniami 
folklórnych súborov a populárnych kapiel aj po ukončení výstavy a tr-
val do večerných hodín.
Nechýbala ani súťaž Torta roka s témou Z rozprávky do rozprávky. 
Počas podujatia padol aj nový Slovenský rekord. Išlo o počet ozdobe-
ných Kapkejkov, teda malých koláčikov, ktorých sa podarilo ozdobiť 
viac ako 800 kusov.
Svoj význam i obľubu potvrdili aj Nitrianska poľná železnica spolu 
so Slovenským poľnohospodárskym múzeom a jeho jedinečnou ex-
pozíciou, zachytávajúcou dejiny poľnohospodárstva na našom území. 

zo života družstiev

COOPEXPO 2016  
otvorilo svoje brány 
V dňoch 18. až 21. augusta 2016 otvorilo 
výstavisko Agrokomplex v Nitre svoje 
brány pre nás družstevníkov už po 
23-krát. Návštevníkov sme privítali 
v pavilóne M3 na družstevnej výstave 
COOPEXPO 2016.
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Medzi inými mohli návštevníci vidieť aj Traktorparádu, kosenie lúk 
pomocou tradičnej kosy, množstvo historických parných mláťačiek či 
iných strojov, lisovanie oleja a ochutnávky Melta kávy.
Súčasťou výstavy Agrokomplex je už 23-krát úspešná kontraktačno – 
predajná výstava COOPEXPO, ktorej patrí pavilón M3 a tak ako kaž-
dý rok sa tešila veľkému záujmu návštevníkov. Hlavným organizátorom 
bolo naše združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO. Na výstave sa 
okrem výrobných družstiev združených v COOP PRODUKT SLO-
VENSKO prezentovala aj Družstevná únia SR a COOP JEDNOTA 
Slovensko. Na ploche 350 m2 sa prezentovali družstevní vystavovate-
lia z celého Slovenska. Členské družstvá nášho združenia a  Súkrom-
né stredné odborné školy z Popradu a z Bardejova, ktorých je COOP 
PRODUKT SLOVENSKO zriaďovateľom, vystavovali a ponúkali svo-
je výrobky v 11 samostatných predajných a výstavných stánkoch a v 2 
spoločných expozíciách, kde sa predstavilo ďalších 20 družstiev.

V samostatných predajných stánkoch ponúkali návštevníkom svoje 
výrobky naše družstvá: 
Výrobné družstvo ŠAMOTKA Hrnčiarske Zálužany. K stánku druž-
stva už neodmysliteľne patria Miladka a Vierka, ktoré sú vždy milé 
a svojim príjemným vystupovaním pritiahli k stánku veľa návštevní-
kov. Spolu s pánom predsedom Jánom Národom a Pavlínkou Kor-
tišovou ponúkali keramické sudy, pekáče, mrazuvzdorné kvetináče, 
čísla na domy, svietniky, dekoračné predmety, dózy, hrnčeky. Všetko 
kvalitné slovenské výrobky „vytočené“ priamo vo výrobnom družstve. 
 

zo života družstiev



6 výrobné družstevníctvo

zo života družstiev

Výrobné družstvo ELEKTROPLAST Prešov. Jeho plastové hračky išli tak 
ako každý rok doslova na dračku. V stánku už tradične za pultom šarmant-
né predavačky Zuzka a Martinka a tiež samotný pán predseda Ing. Miro-
slav Karabinoš boli pre úspešnú prezentáciu družstva a celého družstevníc-
tva tou najlepšou reklamou. Množstvo farieb a krásnych hračiek rozžiarili 
očká každého malého a dovolím si tvrdiť, že aj veľkého návštevníka. 
K dlhoročným predajcom patrí tiež výrobné družstvo ATAK Prešov 
s ponukou športového oblečenia a oblečenia na voľný čas. Tento rok 
obliekli návštevníkov aj do svojej olympíjskej športovej kolekcie. 
Športové outdoorové oblečenie, pánsku športovu konfekciu a ele-
gantnú dámsku módu prezentovalo výrobné družstvo VZORODEV 
Prešov, ktoré svojou ponukou kvalitných výrobkov ani tento rok náv-
števníkov nesklamalo. 
Výrobné družstvo OKRASA Čadca ponúkalo nádherné ručne maľo-
vané vianočné ozdoby, ktoré by nemali chýbať v žiadnej domácnos-
ti. Návštevníci, ktorí sa tlačili pri stánku, nás presvedčili, že o krásne 
ozdoby z dielní družstva je záujem v každom ročnom období. 
S ponukou aut značky Citroen sa prezentovalo v priestoroch pred 
pavilónom M3 už tradične výrobné družstvo REMESLOSLERVIS 
Nitra. 
Novinkou tohto ročníka bol predajný stánok výrobného družstva 
FLOS garden Banská Bystrica. Okrem veľmi príjemného personálu 
návštevníci našli v stánku dekoračné predmety na zútulnenie si svojich 
domovov, chát či záhrad. Našlo sa aj niečo pre štvornohých miláčikov. 
Kvetináče, umelé kvety, rámiky na fotografie, dózy, vázy, figúrky, to 
všetko potešilo každého návštevníka družstevnej výstavy. 
Družstvá sa tiež prezentovali v samostatných výstavných stánkoch: 
Výrobné družstvo NOVOPLAST Sereď, ktoré vystavovalo po minu-
loročnom obrovskom úspechu aj tento rok pod heslom „Viac pohybu 
– viac vitality“ atraktívne outdoorové fitnes prístroje. Mali 2 stanice 
a rôzne funkcie a tým umožňovali cvičiť jednotlivo alebo viacerým 
osobám naraz. Návštevníci si mohli vyskúšať rôzne prístroje ideálne 
do parkov, na športoviská, pre školy, sídliská, hotelové zariadenia, od-
počívadlá na diaľnici, kúpaliská a iné voľné plochy. A že Slováci nie 
sú leniví svedčila neustála obsadenosť všetkých prístrojov. Najmenších 
návštevníkov nadchla detská šmykľavka s dreveným designom, ktorá 

prešla aj tento rok zaťažkávajúcou skúškou naozaj dokonale. Aj to bolo 
dôvodom neustáleho detského jasotu a vysokej návštevnosti stánku vý-
robného družstva zo Serede. 
Ani výrobné družstvo NOVOCHEMA Levice nesklamalo a opäť sa 
prezentovalo s kvalitnými chemickými náterovými látkami a príprav-
kami, lakmi a riedidlami. Vždy ochotní a usmievaví zástupcovia druž-
stva prezentovali ponuku nielen v stánku družstva, ale aj priamo na 
pódiu pri prezentácii v rámci sprievodného programu. 
Výrobné družstvo KOVOTEX Trenčín tento rok predstavilo svoju 
kolekciu poťahov na matrace do hotelových zariadení a tiež pyžamá 
a župany vo veľmi peknom stánku. 
V samostatnom stánku a v novom šate sa prezentovala aj nezisková or-
ganizácia CPS DOKORÁN, ktorá okrem ponuky výrobkov členských 
družstiev, zamestnávajúcich občanov so zdravotným postihnutím pria-
mo v stánku ponúkala stretnutie so zaujímavými ľudmi, medzi ktorých 
bezpochyby patrili dámy pani Katka, Alica a Pavlínka. S nimi si mohli 
návštevníci v tvorivých dielničkách vyskúšať svoju šikovnosť a obozná-
mili sa tiež s chránenou dielňou SMEJO. Výrobné družstvo invalidov 
NOVID Nováky ponúkal v stánku svoje nákupné tašky na predaj. 
V spoločnej expozícii členských družstiev CPS sa prezentovalo výrob-
né družstvo KOVEX Plavecký Štvrtok, ktoré ponúkalo kovovýrobu 
(nábytkové komponenty, stolové stojany) a služby povrchovú úpra-
vu kovov brusením, leštením, galvanickým pokovovaním s rôznymi 
povrchmi. Ponuku dodávateľov a subdodávateľov do automobilového 
priemyslu predstavilo výrobné družstvo K-PLAST Nová Baňa, ktoré 
tiež prezentovalo radu svojich výrobkov. So zaujímavou prezentáciou 
detských kýblikov, krhličiek a stavebníc z plastu sa predstavilo v rám-
ci tejto expozície už spomínané výrobné družstvo ELEKTROPLAST 
Prešov. Svoje výrobky predstavilo tiež výrobné družstvo TEX-PRINT 
Gajary, ktorého ponuka športových dresov, vlajok a reklamného texti-
lu určite oslovila všetky vekové kategórie návštevníkov. S ponukou vy-
bavenia pre školy a škôlky (detské dopravné ihrisko, detské ihrisko do 
interiérov a aj exteriérov) sa prezentovalo výrobné družstvo CLIME-
KO Petrovany. Širokú ponuku športového oblečenia predstavilo vý-
robné družstvo ATAK Prešov. Výrobné družstvo PODJAVORINSKÉ 
Stará Turá, ktoré sa zaoberá kovovýrobou (kovové štítky, samolepiace 
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štítky) aj tento rok vystavovalo svoje výrobky. NITRATEX, výrobné 
družstvo tkáčške Svinná prezentovalo návštevníkom svoju textilnú vý-
robu (tkaniny, sieťky, mykané priadze).
V ponuke nechýbali bojlery a záhradná technika z výrobného družstva 
TECHNOPLAST Topoľčany. Chemické výrobky, saponáty i kozme-
tické výrobky predstavilo výrobné družstvo TATRACHEMA Trnava. 
POKROK, výrobné družstvo Žilina prezentovalo ponuku krbov a kr-
bových vložiek a družstvo LUMEN Nitra svoje služby v podobe sta-
vebných prác. V tejto expozícii sa tiež prezentovali výrobné družstvá, 
ktoré majú zriadené chránené dielne alebo chránené pracoviská a za-
mestnávajú občanov so zdravotným postihnutím a to výrobné družstvo 
OKRASA Čadca s ručne maľovanými vianočnými a veľkonočnými 
ozdobami. Výrobky z kartonáže a papiera (zakladače, obaly, denníky, 
obálky, pamätníky) predstavili výrobné družstvá ZDRUŽENA Spišská 
Nová Ves a UNIVERZÁL VDI a VDN Levoča. Svoju prácu prezen-
tovalo aj výrobné družstvo ELEKTRO ĽUDIB Báhoň, v ktorom ob-
čania so zdravotným postihnutím vykonávajú jednoduché manuálne 
montážne práce. Výrobné družstvo DOZA Sobrance predstavilo svoju 
kolekciu pracovného oblečenia od topánok cez rukavice až po mon-
térky a montérkové súpravy aj pre najmenších návštevníkov. Obrusy, 
posteľnú bielizeň, dečky, obaly na kočíky, nákupné tašky, to všetko našli 
návštevníci vo vitríne výrobného družstva NOVID Nováky. 

Prezentácia členských družstiev združenia COOP PRODUKT SLO-
VENSKO patrila bezpochyby k veľmi zaujímavým a pútavým, pretože 
sa jedná o kvalitné a pekné výrobky tradičných slovenských výrobcov. 

Sprievodný program aj tento rok vniesol do pavilónu M3 dobrú náladu 
a atmosféru. Predviedli sa v ňom Súkromné stredné odborné školy Po-
prad a Bardejov. Študenti z Popradu pre návštevníkov miešali alkoho-
lické aj nealkoholické nápoje, pripravovali chuťovky, flambovali ovocie, 
zdobili na želanie medovníky a zároveň tak úspešne prezentovali svoju 
školu. Študenti z Bardejova sa prezentovali s odbormi, ktoré sa vyučujú 
na ich škole a to kaderníčka a vizážistka, kde študentky priamo na pó-
diu skrášľovali návštevníčky výstavy už od tých najmenších. 
O tom, že slovenské dievčatá a dámy chcú byť pekné svedčili plné ruky 
práce šikovných dievčat. Študent odboru drevorezbár prezentoval svo-
ju prácu a priamo na pódiu vyrezával nádhernú drevorezbu so sloven-
skou tematikou. Šikovnosť študentov študujúcich odbor grafika mohli 
návštevníci oceniť priamo pri ich práci. Študenti oboch súkromných 
stredných odborných škôl prispeli k výbornej atmosfére v našom druž-
stevnom pavilóne a k zviditeľneniu oboch svojich škôl.

Členské družstvá združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO sa 
predstavili v jednotlivých vstupoch svojimi krátkymi prezentáciami. 
Pre návštevníkov boli pripravené tvorivé dielničky, kde si mohli náv-
števníci vyskúšať prácu s hrnčiarskym kruhom za pomoci šikovnej 

Paulínky z výrobného družstva Šamotka. Určite zaujímavou a pútavou 
bola aj mini módna prehliadka, v ktorej predstavili svoje výrobky tex-
tilné výrobné družstvá ATAK Prešov a VZORODEV Prešov. V úlohe 
modelov sa predstavili zamestnanci CPS, zamestnanci družstiev a ka-
maráti. 
Program v našom družstevnom pavilóne obohatili tiež dva detské ta-
nečné súbory AGAIN z Výčapov Opatoviec a KARMEN z Topoľčian. 
Tiež sa predstavila malá írska tanečnica Alicka. 
Vystúpenia všetkých návštevníkov zaujali a vyčarovali im úsmev na 
tvárach, pretože deti boli úžasné. 

Počas výstavy prebehlo aj každoročné priateľské stretnutie predsedov 
členských družstiev, na ktorom sa udeľovali ocenenia COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO (viac na strane 9).

A čo dodať na záver? Môžeme konštatovať, že 23. ročník družstevnej 
kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2016 sa vydaril. Spo-
kojnosť s predajom vyjadrili družstvá, ktoré ponúkali svoje výrobky 
v predajných stánkoch. Návštevníci prejavili záujem aj o výrobky 
vo výstavných stánkoch či spoločných expozíciách. A to je hlavným 
poslaním našej družstevnej výstavy, zviditeľniť širokej verejnosti, od-
borníkom, alebo bežným návštevníkom výrobné družstvá a ukázať, že 
stále majú čo ponúknuť a čím zaujať. 
Výstava COOPEXPO je originálna tým, že pod jednou strechou si 
svoje nájdu všetci návštevníci od malých až po tých najstarších, odbor-
níci či laici, pravidelní návštevníci alebo náhodní okoloidúci.

Veríme, že sa všetci spoločne stretneme na 24. ročníku výstavy  
COOPEXPO a budeme pokračovať v tradícii zviditeľňovania našich 
družstiev, súkromných stredných odborných škôl a neziskovej orga-
nizácie.

Z. C. 
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MARTINA FILADELFI,  
FLOS garden, výrobné družstvo
Výstavy sa naše výrobné družstvo FLOS gar-
den zúčastnilo po prvýkrát. Nemali sme veľ-
ké očakávania, ale boli sme milo prekvapení 
úrovňou výstavy a aj vysokou návštevnosťou. 
Pravdepodobne sa jej zúčastníme aj budúci 
rok. Ďakujeme pracovníkom COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO za úžasnú starostli-
vosť a atmosféru počas celého veľtrhu.

MARTINA MARHEVSKÁ,  
ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov 
My, ako vystavovatelia aj predajcovia na tohto-
ročnej výstave, sme boli milo prekvapení hoj-
nou účasťou návštevníkov. To sa samozrejme 
prejavilo aj na predajnosti našich výrobkov. 
Náš stánok navštívilo mnoho hlavne detských 
návštevníkov s rodičmi. Mnohí sa každoročne 
vracajú, aby si zakúpili osvedčené a kvalitné 
slovenské výrobky, preto bol aj tento ročník 
COOPEXPA pre nás vydarený. Dúfame, že 
atraktívnosť tohto podujatia bude naďalej stú-
pať a my budeme môcť aj v budúcnosti po-
núknuť návštevníkom výstavy slovenskú kva-
litu za dobrú cenu. 
Samotná výstava prebehla na profesionálnej 
úrovni, čo nie je samozrejmosť. Chceli by sme 
sa aj touto cestou poďakovať organizačnému 
tímu za perfektne zorganizovanú výstavu aj za 
nádherný sprievodný program, ktorý nám sprí-
jemnil čas strávený v priestoroch pavilónu M3.

JANA ZEUMEROVÁ,  
NOVOPLAST, výrobné družstvo Sereď
Za naše výrobné družstvo môžem povedať, 
že organizácia a podpora so strany COOP 
PRODUKTU bola veľmi dobrá a pohotová 
v čase príprav na výstavu aj počas nej. Náš 
stánok navštívilo veľa malých i dospelých 
návštevníkom. Veríme, že sa zviditeľnenie 
činnosti nášho družstva premietne aj do na-
šich obchodných aktivít. 
 
ING. RASTISLAV UHNÁK,  
NOVOCHEMA, družstvo Levice
V tomto roku do nášho pavilónu zavítalo viac 
návštevníkov ako po minulé ročníky. Určite je 
to vďaka výborne pripravenému sprievodné-
mu programu, ale aj vďaka výstavnej ploche 
Novoplastu Sereď s fitnes strojmi a šmykľav-
kami. O naše výrobky bol opäť veľký záujem, 
čo nás samozrejme teší. Na škodu však je, že 

farby nie sú sortiment na priamy predaj po-
čas výstavy, chápeme ju najmä ako výbornú 
formu marketingu a prieskumu trhu. Preto 
sme požiadavky zákazníkov len zaevidovali 
a v nasledujúcich dňoch po výstave doriešili. 
Myslím, že záujem je aj o sortiment iných vý-
robných družstiev. Len sa treba prezentovať. 
A výstava, akou je Agrokomplex/COOPEX-
PO, kde sa stretne veľká skupina návštevní-
kov, je určite vhodným spôsobom marketin-
gu. Preto nerozumiem klesajúcemu záujmu 
slovenských výrobných družstiev, prezentácii 
v spoločnej expozícii bez zástupcu z výrob-
ného družstva. Táto nemôže plnohodnotne 
odprezentovať výrobný sortiment družstva 
a  zodpovedať otázky potenciálnych zákazní-
kov. Za naše družstvo môžem určite povedať, 
že sa teším na stretnutie na budúcom ročníku 
výstavy. 

ING. JOZEF BERNÁT,  
TECHNOPLAST, výrobné družstvo 
Topoľčany
Každoročná účasť na veľtrhu predstavuje pre 
naše družstvo priestor na prezentáciu našich 
produktov v konfrontácii s ponukou iných 
vystavovateľov, oslovenie novej cieľovej sku-
piny potenciálnych zákazníkov s nadviaza-

ním osobných kontaktov a dohôd, výmenu 
skúseností, pozorovanie a prieskum trhu, 
vecné diskusie s odborníkmi , sledovanie vý-
vojových trendov, všeobecnú informovanosť 
s príbuznými odbormi a v neposlednom rade 
otestovanie si konkurencieschopnosti. Osob-
ný kontakt s veľkým počtom potenciálnych 
zákazníkov v relatívne krátkom čase je naj-
väčším prínosom účasti na výstave z hľadiska 
vecného ako aj ekonomického. V priebehu 
výstavných dní sme absolvovali množstvo 
podnetov, návrhov a pripomienok, ktoré sú 
pre nás dôležité na zdokonalenie jestvujúcich 
výrobkov a podnetom pre ďalší vývoj. 
Nezanedbateľná je aj spoločenská a reprezen-
tačná stránka. Stretnutia s pozvanými ob-
chodnými partnermi prispievajú k prehlbo-
vaniu osobných vzťahov a vytvárajú pozitívny 
obraz firmy.

zo života družstiev

Milí členovia a zamestnanci výrobných družstiev, 
i napriek množstvu iných povinností, pripomienkovaniu viacerých významných legislatívnych 
noriem sme v lete nezabudli ani na dôstojnú reprezentáciu výrobného družstevníctva a jej člen-
ských družstiev. 
Kľúčovým podujatím v tejto oblasti bol AGROKOMPLEX spolu so sprievodnou  družstevnou 
kontraktačno-predajnou výstavou COOPEXPO. 
Počas nej sa opäť ukázala sila a tradícia slovenských výrobných družstiev. Výstava bola organi-
začne aj technicky zabezpečená zamestnancami aparátu združenia. 
Samozrejme bez pomoci členských družstiev a súkromných stredných odborných škôl, bez ich 
aktívnej účasti vo výstavných či predajných stánkoch, by priestory pavilónu M3 určite nepri-
niesli očakávaný výsledok. 
Všetkým zúčastneným som za ich prínos na tomto podujatí vďačná. Prispeli k dôstojnej repre-
zentácii nášho združenia, či sú zamestnancami výrobných družstiev, škôl, či aparátu združenia.
Osobitne ďakujem predsedovi a zamestnancom výrobného družstva NOVOPLAST Sereď.
Športových ihriskom z ich produkcie prilákali najmä malých návštevníkov. A tí skôr narodení 
pri čakaní na svoje šantiace ratolesti obdivovali tradičné slovenské výrobky, nakupovali. 
Ďakujem aj pedagógom a študentom oboch našich stredných odborných škôl. Ukážky ich 
vedomostí a zručností opäť zaujali. 

Tohtoročná výstava predčila naše očakávania počtom i záujmom návštevníkov. Zostáva nám 
dúfať, že zúčastneným prinesie aj konkrétne výsledky. 

Ing. Iveta Chmelová 
predsedníčka  

COOP PRODUKT SLOVENSKO

COOPEXPO  
očami vystavovateľov 
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zo života družstiev

1. NOVOPLAST, výrobné družstvo Sereď
2. NOVOCHEMA, družstvo Levice
3. KOVOTEX, výrobné družstvo Trenčín 

Ocenenia sú udeľované Družstevnou úniou SR v   spolupráci so štátnym podnikom AG-
ROKOMPLEX. Boli odovzdané na slávnostnom gala večeri, popri  oceneniach výstavy z  
rezortu  poľnohospodárstva, pôdohospodárstva, vedy  a   výskumu s   označením Značka 
kvality SK a  Zlatý kosák. 
Z  rúk riaditeľa štátneho podniku AGROKOMPLEX Nitra JUDr. Mária Dingu a  predsed-
níčky predstavenstva DÚ SR a  predsedníčky CPS Ing. Ivety Chmelovej si prevzali ocenenie: 

CENY COOP PRODUKT SLOVENSKO

CENA DRUŽSTEVNEJ ÚNIE SR  ZA NAJPÚTAVEJŠIU 
VÝSTAVNÚ EXPOZÍCIU

Ocenenia udelené na výstave  
COOPEXPO 2016

Cena CPS za najlepšiu  
samostatnú expozíciu 
ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov

Cena CPS za najzaujímavejšiu  
prezentáciu v spoločnej expozícií 
LUMEN, družstvo Nitra 

Top výrobok roku 2016  
Keramická amfora, výrobné družstvo  
ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany
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NO CPS Dokorán

Aj v tomto roku sa Nezisková organizácia CPS 
DOKORÁN prezentovala v samostatnom 
výstavno-predajnom stánku. Členovia tejto 
organizácie prišli prezentovať svoje chránené 
dielne, chránené pracoviská a svoju prácu. 
Tento rok sa výstavy zúčastnila chránená diel-
ňa SMEJO a Pavlína Csápiová. Sme veľmi 
radi, že sa výstavy zúčastnilo aj výrobné druž-
stvo invalidov NOVID Nováky, ktoré ponú-
kalo návštevníkom v rámci stánku nákupné 
tašky, vyrábané v družstve. 

Ing. Katarína Šturmova, zakladateľka chráne-
nej dielne SMEJO musela pri diagnostikovaní 
rakoviny zmeniť spôsob života. Na výstave sa 
prezentovala metódou enkautistiky (maľova-
nie voskom pomocou žehličky). Pod jej ve-
dením si mohli návštevníci vyrobiť aj lampu 
z  puzzlí. Chránená dielňa SMEJO ponúkala 
tiež prírodé oleje a batikované tričká.
Telesne postihnutá umelkyňa Bc. Pavlína 
Csápaiová na výstave prezentovala metódou 
feetmade – maľovanie nohami. Diváci pria-
mo na pódiu obdivovali, ako rýchlo a pekne 
vie obraz namaľovať. Maľovanie na hodvábnu 
šatku je už časovo náročnejšie. Tieto si mohli 

návštevníci zakúpiť priamo v stánku Nezisko-
vej organizácie CPS DOKORÁN. Pavlínka 
tiež predstavila novinku – maľované dáždniky. 

Nezisková organizácia spolupracuje s chráne-
nými dielňami výrobných družstiev, chránený-
mi dielňami ostatných členov, ako aj priamo 
s občanmi so zdravotným postihnutím. Rieši 
ich konkrétne problémy, predkladá štátnym 
orgánom návrhy na zlepšenie postavenia chrá-
nených dielní a pracovísk, odstránenie byro-

kracie a nezákonnosti. Nezisková organizácia 
chcela aj tento rok prezentáciou zdravotne po-
stihnutých občanov ukázať, že samotné zdra-
votné postihnutie nemusí byť pri vytvorení 
vhodných podmienok prekážkou k plnohod-
notnému pracovnému životu. Bezpochyby sa 
im to podarilo, za čo patrí veľká vďaka všet-
kým, ktorí počas výstavy prezentovali svoju 
činnosť a aj činnosť Neziskovej organizácie 
CPS DOKORÁN v Nitre. 

Z. C. 

Nezisková organizácia 
CPS DOKORÁN  
na výstave COOPEXPO 
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Súkromná stredná odborná škola z Barde-
jova sa zúčastnila na medzinárodnej výstave  
COOPEXPO v Nitre. Tak ako aj minulý rok 
sa tejto výstavy zúčastnili kaderníčky Gabrie-
la Riznerová a Ľubica Basariková, kozmetičky 
Zuzka Štalmachová a Mirka Baranová. Grafi-
kov zastupovali Jaro Smoleň a Dávid Kendra 
a zo stolárov sa zúčastnil Janko Vataščák.

Pedagogický dozor zabezpečil Mgr. Ľubo-
mír Čekan. Tento ročník celého AGRO-
KOMPLEXU bol veľmi bohatý na program. 
Študenti, ktorí sa zúčastnili na výstave, boli 
veľmi nadšení z atmosféry, zážitkov a samo-
zrejme nových poznatkov z odborov. 

V mene študentov môžem s istotou povedať, 
že každá takáto príležitosť vzdelávania je pre 
nás povznášajúca a  každá možnosť ukázať 
svoje schopnosti je pre nás výzvou. Výstava 

sa konala v krásnom meste Nitra na západe 
Slovenska. Cestou sme pozorovali krásy našej 
krajiny a máme nádherné zážitky zo všetkého. 

Chceli by sme sa poďakovať za pozvanie na 
túto akciu, na ktorej sme sa všetci cítili výbor-
ne. Taktiež veľká vďaka patrí aj Mgr. Čeka-
novi. Dúfame, že sa na COOPEXPE v Nitre 
uvidíme aj o rok.

Zuzana Štalmachová, III.A

Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch 
medzinárodnej družstevnej kontraktačno 
predajnej výstavy COOPEXPO, aj tento rok 
sme dostali pozvanie na spomínanú výstavu. 
Myslím, že sme už neodmysliteľnou súčasťou 
tejto výstavy, kde naši žiaci SSOŠ Poprad 
prezentáciou svojich zručnosti spestrujú toto 
podujatie. Svojou aktivitou, svojím šarmom, 
láskavým pohľadom a hlavne svojou svedo-
mitou prácou prilákali množstvo návštevní-
kov do pavilónu.

Lákavou ponukou neodolal ani jeden náv-
števník tohto pavilónu, aby sa nepristavil pri 
našom pódiu a neochutnal to, čo naši žiaci 
pripravili. Farebná zladenosť miešaných ná-
pojov očarila nejedny oči, či už dospelé alebo 
detské. Nápoje miešala žiačka tretieho ma-
turitného ročníka Diana Nastaleková a  žiak 
druhého ročníka Jozef Brtáň. Títo žiaci sú 
majitelia barmanských certifikátov a svoju 
prácu sa snažili odprezentovať na profesionál-
nej úrovni, čomu nasvedčovala vysoká účasť 
pri predvádzacom stole. 

Lákadlom na ochutnávku neboli iba mieša-
né nápoje, ale aj ochutnávka flambovaného 
ovocia, či degustácia chuťoviek. Flambovanie 
predviedla Tatiana Smolárová, žiačka štvrtého 

ročníka odboru čašník a chuťovky pripravo-
val jej spolužiak odboru kuchár Peter Ševc. 
Ani tento rok nechýbalo zdobenie perníkov, 
ktoré na požiadanie hostí zdobila naša žiač-
ka odboru cukrár Jaroslava Feriancová. Ich 
odborná stránka bola doplnená sprievodným 
slovom.

Žiaci predviedli svoju kreativitu, šikovnosť 
a fantáziu. Ukázali, aká je ich budúca práca 
zaujímavá, ako im prináša radosť a ako vedia 
túto radosť preniesť na svojich zákazníkov. 
Aj napriek únave nikdy im na tvári nechýbal 
úsmev a milý pohľad. Odborná príprava si 
vyžadovala zodpovedný prístup k práci, ktorý 
sme zvládli a myslím, že jej výsledok zodpo-
vedá aj profesionálnemu a zodpovednému 
prístupu práce majstrov odbornej výchovy. 
Na príprave a na celej prezentácii sa podie-
ľali majstri odbornej výchovy Mgr. František 
Teplický, Mgr. Marta Kriššáková, Bc. Anna 
Mlynarčíková. Za úspešný priebeh patrí im 
vďaka, pretože táto prezentácia si vyžaduje 
veľa námahy a veľké úsilie. 

Stretli sme sa s mnohými návštevníkmi tejto 
výstavy, ktorí nás aj po rokoch prišli pozrieť 
a povzbudiť a potešili nás pochvalou za profe-
sionálnu prípravu našich žiakov na ich budú-

ce povolanie. Bola to asi najlepšia odmena za 
našu odvedenú prácu.
Celá prezentácia sa niesla v duchu pomoci 
a podpory všetkých družstevníkov pri predaji 
svojich výrobkov. Žiaci získali nové skúsenos-
ti, priateľstvá a zážitky, ktoré sú neopakova-
teľné a na nezaplatenie. Už teraz sa tešíme na 
ďalší ročník a na stretnutie s priateľmi a náv-
števníkmi pavilónu M3.

Mgr. Marta Kriššáková
majsterka odborného výcviku

Súkromná stredná odborná škola  
na výstave COOPEXPO v Nitre

Žiaci zo SSOŠ POPRAD opäť na COOPEXPO 2016

zo života SSOŠ
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Vyznamenanie  
v správnych rukách
Začiatkom mesiaca august sa pracovníci výrobného družstva NITRA-
TEX Svinná stretli na priateľskom posedení, na ktorom pri príležitosti 
skončenia pracovného pomeru a blížiaceho sa okrúhleho životného 
jubilea poďakovali za dlhoročnú obetavú prácu členke a podpredsed-
níčke družstva Ing. Oľge Šebáňovej. Pracovný kolektív navštívila aj 
predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO Ing. Iveta Chmelo-
vá, ktorá odovzdala Ing. Oľge Šebáňovej Plaketu Samuela Jurkoviča. 
O tom, že najvyššie družstevné ocenenie je v správnych rukách neza-
pochyboval nikto z prítomných.

Ing. Oľga Šebáňová nastúpila do výrobného družstva tkáčskeho 
NITRATEX Svinná 1. apríla 1983. Počas svojho vyše tridsaťtri ročného 
pôsobenia ako zamestnankyňa a členka družstva prešla mnohými pra-
covnými funkciami, či už ako referentka BOZP, samostatná plánovačka, 
referentka MTZ a VTÚ. Od 1. februára 1996 až do skončenia pracov-
ného pomeru pracovala ako ekonómka družstva. Každú prácu vykoná-
vala zodpovedne a svedomito a na každej pracovnej pozícii hájila nielen 
záujmy družstva, ale aj záujmy všetkých jeho členov a zamestnancov.

Za podpredsedníčku družstva bola zvolená v kritickom roku 1996, 
keď sa družstvo ocitlo prvý raz v existenčných problémoch. Vďaka jej 
aktivite a aktivite vtedajšieho kolektívu, ktorým sa obklopila, druž-
stvo naštartovalo novú epochu, počas ktorej sa zvýšila transparentnosť 
a  čestnosť podnikania a všetci členovia družstva boli informovaní 
o tom, čo sa deje v družstve. Otvorenosťou na jednej strane, ale na 
druhej strane dôsledným uplatňovaním princípov trhovej ekonomiky 
a sledovaním hospodárskych ukazovateľov sa družstvo stabilizovalo. 
Svoju zásadovosť a vieru v družstevné podnikanie preukázala aj v dru-
hom kritickom období v roku 2010. 

Po skončení dlhodobého kontraktu so zahraničným partnerom, ktorí 
neočakávane bez predchádzajúceho upozornenia náhle ukončil spo-

Ing. Ladislav Malík sa narodil 7. júna 1956. Po 
absolvovaní Strednej odbornej školy v Kysuc-
kom Novom Meste začal študovať na Vysokej 
škole dopravy a spojov v Žiline strojársku tech-
nológiu so špecializáciou na valivé ložiská. Po 
jej absolvovaní nastúpil pracovať do ZVL Ky-
sucké Nové Mesto ako technický projektant.
Po skončení vojenskej služby prešiel do ZVL 
Považská Bystrica na technologický rozvoj 
a vzápätí na generálne riaditeľstvo spoločnosti. 
Po rozpade koncernu ZVL v roku 1990 praco-

val v nástupníckej organizácii ZVL DIAMON, 
a.s., Považská Bystrica na pozícii ekonóma. 
V novembri 1994 sa stal zakladajúcim čle-
nom  výrobného družstva DIAMOAK Považ-
ská Bystrica a zároveň jeho podpredsedom. 
V družstve pôsobil ako riaditeľ ekonomicko 
– výrobného úseku. V apríli 2014 bol zvolený 
do funkcie predsedu družstva. Svoju prácu už 
dlhé roky vykonáva svedomito a je odborní-
kom vo svojom odbore. 

Ing. Ján Bárdy

luprácu, muselo družstvo prijať nepopulárne opatrenie na podstatné 
zníženie počtu zamestnancov a riešiť existenčné problémy družstva. Aj 
v tom období trpezlivo presviedčala členov družstva a dnešok jej dáva 
za pravdu, že družstvo má perspektívu, malo a má zmysel pokračovať v 
činnosti. Vďaka svojej otvorenosti a nekonfliktnej povahe si získala ab-
solútnu dôveru všetkých členov družstva, ktorí sa na „Olinku“ (ako ju 
familiárne nazývali) vždy obrátili, keď potrebovali pomôcť. Ing. Oľga 
Šebáňová im vždy ochotne pomohla, vybavila, vysvetlila, nehľadiac na 
čas a povinnosti, ktoré ju doma ako matku štyroch detí čakali. 

Za všetky roky a za všetku prácu v prospech družstva, v prospech všet-
kých členov a zamestnancov patrí Ing. Oľge Šebáňovej veľké uznanie 
a poďakovanie zároveň. Družstvo bude jej vedomosti a pracovitosť 
využívať aj v budúcnosti, nakoľko aj po skončení pracovného pome-
ru zostáva členkou družstva a členkou predstavenstva ktorá zastupuje 
členov družstva bez pracovného pomeru s družstvom. Dúfam, že teraz 
už bude mať viac času nielen na svoju rodinu a vnúčatá, ale nájde si 
čas aj na záhradku a svoje obľúbené turistické prechádzky po celom 
Slovensku.

Ing. Ľuboš Sládek
predseda výrobného družstva

zaujalo nás

Dovoľte mi aj v mojom mene poďakovať Ing. Oľge Šebáňovej za jej dl-
horočnú prácu v prospech výrobného družstva tkáčskeho NITRATEX 
Svinná. Jej aktívny pracovný život v našej družstevnej rodine je obdi-
vuhodný. Za odvedenú prácu, boj o zachovanie družstevných myšlie-
nok a rozvoj jej Predstavenstvo COOP PRODUKT SLOVENSKO 
udelilo naše najvyššie družstevné vyznamenanie „Plaketu Samuela 
Jurkoviča“. Želám jej, aby všetky ďalšie dni prežila bez búrok a krupo-
bitia, v radosti a šťastí uprostred svojich najbližších. 

Ing. Iveta Chmelová 
predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO

Predseda výrobného družstva DIAMOAK Ing. Ladislav Malík oslavuje okrúhle výročie

Nášmu kolegovi ďakujem za prácu v prospech výrobného družstva. Pri príležitosti významného 
životného jubilea želám samé šťastné chvíle v ďalšom družstevnom podnikaní i v osobnom živote. 

Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO
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jubilujúce družstvá

Fragokov – export,  
výrobné družstvo oslavuje 

História firmy Fragokov – export, výrobné družstvo, siaha do roku 
1949, keď bolo v Prešove založené Východoslovenské ľudové auto-
družstvo (VĽAD), strojárska spoločnosť zameraná na výrobu pre 
traktorový a automobilový priemysel a servis. VĽAD vyrábal brzdo-
vé a spojkové valce, hydraulické systémy a tiež kabíny pre traktory. 
Dodávky smerovali hlavne pre prvovýrobu firiem ako ZETOR Brno, 
URSUS Poľsko, ŠKODA Mladá Boleslav, TAZ Trnava, LIAZ a KA-
ROSA. Do konca deväťdesiatych rokov závod zamestnával okolo 2000 
pracovníkov. V roku 1996 došlo k transformácii výrobného družstva, 
pričom vzniklo šesť nástupnických závodov. Hlavnú časť výroby pre-
bral nový subjekt Fragokov, ktorý bol do tejto doby nosným závodom 
spoločnosti VĽAD, ktorú predtým tvorilo celkovo sedem závodov. 

V súčasnosti patrí Fragokov – export, výrobné družstvo k najväčším 
strojárskym firmám prešovského regiónu. Celá výroba je umiestnená 
v 4 výrobných halách, pričom posledná výrobná hala bola postavená 
v máji 2007 s rozlohou 2 500 m2. 

Družstvo vlastní certifikáty kvality ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 
a doplnkový certifikát VDA 6.1 pre firmy, pôsobiace v automobilo-
vom priemysle. Je tiež vlastníkom viacerých úžitkových vzorov pre 
rôzne typy brzdových a spojkových hydraulických valcov, platných na 
území Slovenska, Českej republiky a Poľska. Až 70 % výroby družstva 
smeruje na export.

Základom výroby Fragokov – export sú tri rozdielne výrobné progra-
my zastrešené troma výrobnými strediskami. 

Stredisko HYDRAULIKA je zamerané na vývoj, výrobu a predaj brz-
dových, spojkových a hydraulických systémov pre traktory, osobné 
a nákladné automobily, vysokozdvižné vozíky a pod. Tieto výrobky 
dodáva pre prvovýrobu, ale aj pre náhradnú spotrebu. Jedným zo zá-
kazníkov, s ktorým spolupracuje už od roku 1959 je firma ZETOR 
TRACTORS, s ktorou sa spoločne podieľa aj na vývoji výrobkov pre 
nové typy traktorov. Stredisko tiež ponúka výrobu a montáž rôznych 
výrobkov podľa požiadaviek zákazníka na základe zákazníckej doku-
mentácie. Jedná sa hlavne o veľmi presné obrábanie výrobkov pre stro-
jársky a elektrotechnický priemysel. Táto časť výroby dnes tvorí viac 
ako 30 % produkcie.

Stredisko NÁSTROJÁREŇ je zamerané na vývoj a výrobu foriem pre 
vstrekolisy a výrobu nástrojov pre objemové a plošné tvárnenie až do 
hmotnosti 5 000 kg. V tejto oblasti patrí k jednej z najskúsenejších 
nástrojární na Slovensku.

Stredisko LISOVŇA PLASTOV je zamerané na lisovanie plastových 
výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov. 

Fragokov – export disponuje modernými CNC technológiami (sú-
struhy, horizontálne a vertikálne obrábacie centrá, vstrekolisy, elek-
troerozívne rezacie a hlbiace stroje, umývacie zariadenie). Tieto CNC 
technológie každoročne rozširuje. Firma je tiež vybavená NC a klasic-
kými technológiami ako sú sústružnícke automaty a poloautomaty, 
brúsky, frézy. Všetky naše výrobky prechádzajú kontrolou cez oddele-
nie kvality a meracie stredisko, ktoré je vybavené modernou meracou 
technikou.

Ing. Martin Dobrovodský 
výkonný riaditeľ 
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V dňoch 14. až 19. septembra 2016 sa vyda-
li zástupcovia členských výrobných družstiev, 
škôl a zamestnancov nášho združenia na pra-
covnú cestu do jednej z najkrajších častí Ta-
lianska, do Toskánska, ktoré v sebe skrýva 
umelecké klenoty architektúry, maliarstva, so-
chárstva a samozrejme krásnu prírodu. Vybrali 
sme sa spoznať družstevné podnikanie, ale aj 
historické a kultúrne pamiatky tejto provincie. 

Navštívili sme mesto Bologna, ktoré očivid-
ne patrí k najbohatším mestám severného 
Talianska. Očaril nás gotický kostol sv. Pie-
tronia, zasvätený patrónovi mesta. Po pre-
chádzke uličkami mesta sme pokračovali do 
útulného hotela v meste Pesia. 

Za históriou sme sa vybrali aj do mestečka 
Pisa. Obdivovali sme ojedinelý zjav – Šikmú 
vežu. Z nej sme po zdolaní 294 schodov mali 
krásny pohľad na celé mesto a jeho okolie. 
Centrum predstavuje vlastné námestie Piazza 
dei Miracoli, obkolesené starými mestskými 
hradbami. Okrem šikmej veže sme navštívi-
li aj Dóm, baptistérium a cintorín – Cam-

posanto Monumentale, ktoré patria medzi 
pamiatky kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Po návšteve mesta Pisa sme prešli do mesteč-
ka Luca. V katedrále sme obdivovali neskoro 
renesančné dielo Posledná večera od Tintore-
tta. V podvečerných hodinách sme zašli na 
ochutnávku toskánskeho vína a miestnych 
špecialít do vinárstva. 

Zaujalo nás i mesto Volterra, San Gimignano 
a Siena. Do mesta Volterra viedla síce kľukatá 
a strmá cesta, ale výsledok stál za to. Očarilo 
nás opevnené historické mesto, nachádzajúce 
sa na strmom a obtiažne prístupnom skalna-
tom vrchu. Je charakteristické úzkymi a kri-
voľakými uličkami a mohutnou medicejskou 
pevnosťou zo 16. storočia. 
Mestečko San Gimignano, známe svojou jed-
notnou stredovekou architektúrou, je zapísané 
v zozname svetového dedičstva UNESCO. 
Jednotlivé šľachtické rody tu stavali nielen 
honosné paláce, ale aj obranné veže. Do 
dnešných čias sa zachovalo len 13 z pôvod-
ných 56 veží. Tu sme obdivovali aj interiér 
Baziliky Nanebovzatia Panny Márie, postave-

Pracovná cesta družstevníkov 
do Toskánska

zo života družstiev

Ostrov Elba

Spoločná pri Giaomo Puccini



nej v duchu románskej architektúry. A v mes-
te Siena, obklopenom olivovými hájmi 
a vinicami, zapísanom v zozname svetového 
dedičstva UNESCO, sme si po pracovnom 
programe vychutnali atmosféru Piazza del 
Campo, centra hostín a farebných festivalov. 
Tu sme spoznali krásy kostola sv. Dominika 
a miestnu katedrálu. 
A vo večerných hodinách sme v krásnom pro-
stredí rodinného vinárstva ochutnávali vína 
a miestne špeciality. 

Ďalší deň našej cesty sme venovali neďale-
kému ostrovu Elba. Na tento tretí najväčší 

taliansky ostrov sme sa dostali po hodinovej 
plavbe. Z prístavu Porto Ferraio sme sa vybra-
li v meste San Martino obzrieť Napoleónovu 
vilu a jej okolie. Neskôr sme sa presunuli do 
mesta Marína, kde si v krásnom počasí nie-
ktorí vychutnali stredozemné more či miest-
nu kuchyňu. Po príjemnou osviežení sme 
obdivovali námestie v meste Porto Azzurro. 
Ostrov Elba sa pýši pôsobivou starou štvrťou 
so schodovitými uličkami a starými kostolmi, 
bohatú na históriu i nádhernú prírodu. 

Počas našej cesty sme nevynechali ani klenot 
Toskánska, mesto Florencia, ležiace na rie-
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zo života družstiev

Spoločná pri Napoleonovej ville na ostrove ElbaMiestne pivnice

Ochutnávka vína

Zvonica vo Florencii

LucaToskánske vinice
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ke Arno. Okrem centra obchodu a financií 
stredovekej Európy je kolískou renesancie 
a  talianskych klasikov akými sú Dante, Pet-
rarca, Boccaccio. Florencia nám ponúkla svo-
je bohatstvo umenia a architektúry v svetovo 
preslávených múzeách, obrovských galériách 
i v nádherných kostoloch. Na výhľadni sme 
sa zoznámili s panorámou mesta. Výtvarné 

umenie sme obdivovali v galérii Uffizi, ktorá 
je najväčšou a najcennejšou zbierkou talian-
skeho a florentského umenia. Nachádza sa tu 
majstrovské dielo Botticelliho Jar a Zrodenie 
Venuše, ale aj nedokončené dielo Leonarda 
da Vinciho Zvestovanie. Katedrála Santa Ma-
ria del Fiore, pomenovaná podľa ľalie, znaku 
Florencie, je gotická katedrála toskánskeho 

typu s renesančnou kupolou. Zaujala nás ze-
leným, bielym a ružovým mramorovým ob-
kladom, pripomínajúcim vežu zo slonoviny. 
Niektorí sme vyšli 82 metrov po 414 scho-
doch na Giottovu Zvonicu. Vďaka pestrofa-
rebnej výzdobe z mramoru je jednou z naj-
krajších zvoníc v Taliansku. Z nej bol výhľad 
na celé staré mesto a úzke uličky.

zo života družstiev

Florencia

Pisa Pisa



Očarila nás aj Piazza Michelangelo a Piazza 
della Signoria, najstaršie námestie v Taliansku 
s množstvom sôch, z ktorých najznámejšia je 
kópia Michelangelovho Dávida. Stihli sme 
navštíviť aj gotickú Baziliku di Santa Maria 
Novella, Palác Medicejských, veľkých mece-
nášov umenia, Kostol San Lorenzo, vytvore-

ný architektom Brunelleschim, ktorý je jed-
ným z majstrovských diel rannej renesancie. 
Medzi najväčšie zážitky, na ktoré sa nedá za-
budnúť, patrí prechádzka po Moste zlatníkov 
cez rieku Arno, ktorý je doslova posiaty malý-
mi obchodíkmi so zlatými šperkami. 
Florencia prezývaná aj ako „talianske Até-
ny“ nám skutočne ponúkla množstvo neza-

budnuteľných zážitkov, krásne úzke uličky, 
pulzujúci rytmus a romantickú atmosféru. 
Od roku 1982 je historické centrum mesta 
zapísané na zozname svetového dedičstva 
UNESCO.

Prehliadkou mesta Florencia sme sa rozlúčili 
s  malebným Toskánskom. 

Za pár dní pobytu nám ponúklo rozmani-
tosť. Magickú krásu historických pamiatok, 
zapísaných v zozname svetového dedičstva 
UNESCO, kopčeky s osamelými farmami 
a usadlosťami, krásnu prírodu a vinohrady. 
Všade samé vinohrady, prepletené olivovými 
hájmi. A samozrejme aj dobré jedlo a víno. 
Také bolo Toskánsko. Každý z nás si odniesol 
množstvo nezabudnuteľných zážitkov, infor-
mácií o podnikaní i súčasnom spôsobe života. 
 
Po príchode na Slovensko predsedníčka náš-
ho združenia Ing. Iveta Chmelová poďako-
vala zúčastneným za vytvorenie príjemnej 
atmosféry počas celej cesty. 
Všetci príjemne unavení sme sa chtiac – 
nechtiac museli vrátiť do bežného pracovné-
ho tempa. 
A už dnes sa tešíme na naše ďalšie družstevné 
putovania. 

Ing. Alena Gírethová
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zo života družstiev

Na trajekte

Siena

Katedrála 
v Siene

Kaplnka sv. Fini v San Gimignane



Meteorologická predpoveď nebola úple priaznivá, ale všetci sme verili, 
že sa na nás usmeje slniečko a my si budeme môcť vychutnať priprave-
né túry. Turistického zrazu sa zúčastnili zástupcovia z výrobných druž-
stiev Elektroplast Prešov, Otto Mont Nová Baňa, K-Plast Nová Baňa, 
Kovex Plavecký Štvrtok, Vzorodev Topoľčany, Okrasa Čadca, Pokrok 
Žilina, Diamoak Považská Bystrica, Druvos Martin, Novoplast Sereď, 
Tatrachema Trnava, Podjavorinské Stará Turá, turisti zo Súkromnej 
strednej odbornej školy v Poprade a zamestnanci CPS. 

Pri príchode do rekračného zariadenia CROCUS nás privítali kalíš-
kom a koláčikom krojované dievčatá Martika Marhevská, predsedníč-
ka Rady VSOČaZ a Zuzka Lacová z výrobného družstva Elektroplast 
Prešov. Bolo to veľmi milé a príjemné privítanie, ktoré malo pod tat-
ranskými štítmi dokonalé čaro. 

výrobné družstevníctvo18

sportové podujatie

XXII. ročník turistického zrazu 
pod štítmi Belianských Tatier
V dňoch 23. až 25. septembra 2016  
sme strávili prekrásny víkend 
pod štítmi Belianských Tatier, 
v rekreačnom zariadení CROCUS 
v Kežmarských Žľaboch v poradí 
už na XXII. ročníku celoslovenského 
turistického zrazu členov 
a zamestnancov členských družstiev 
COOP PRODUKT SLOVENSKO.

ˇ
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Večer otvorila predsedníčka Rady VSOČaZ 
všetkých privítala a popriala im veľa pekných 
zážitkov a príjemných chvíľ strávených v kru-
hu našej družstevnej rodiny. Po nej si slovo 
zobrala Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka 
CPS, ktorá oficiálne otvorila XXII. turistický 
zraz. 
Potom sa k slovu dostal aj na slovo vzatý od-
borník Ing. Erik Ševčík zo zážitkovej organi-
zácie ADVENTOURA. Oboznámil všetkých 
s naplánovanými trasami, informoval o poča-
sí, vybavení na hory.

V sobotu ráno sme sa zobudili do nádherné-
ho slnečného počasia, viditeľnosť bola stoper-
centná a tak sme sa plní elánu vybrali zdolá-
vať turistické méty.

Jedinou turistickou trasou prechádzajúcou 
cez prísne chránenú národnú prírodnú re-
zerváciu Belianske Tatry je Náučný chodník 
Monková dolina – Kopské sedlo. Touto tra-
sou sa vybralo 14 najzdatnejších turistov so 
svojim sprievodcom Romanom. Túru začali 
pri autobusovej zastávke v strede obce Ždiar 
(896 m), odkiaľ prešli lúkou s pekným výhľa-
dom na Belianske Tatry a neskôr cez les na 
rázcestie do Monkovej doliny (930 m), kde 

sa začína trasa náučného chodníka so šiestimi 
zastávkami. Prvé dve tretiny výstupu viedli 
po lesnom chodníku okolo strmo klesajú-
ceho Rigeľského potoka. V záverečnej časti 
stúpania sa pokochali bizardným bralnatým 
svetom Belianskych Tatier nad hornou hra-
nicou lesa. Zo Širokého sedla zostúpili po 
skalnej hrane na južnom úbočí vrchu Hlúpy 
do Kopského sedla (1750 m). Z Kopského 
sedla pokračovali po juhovýchodnej vetve 
modrého chodníka, smerujúceho do Predné-
ho Kopského sedla, za ktorým sa im otvorila 
široká dolina Bielych plies s krásnym Veľkým 
Bielym plesom (1615 m). Od horského jaze-
ra, pri ktorom kedysi stála Kežmarská chata, 
pokračovali zastávkou na chate Plesnivec až 
do Kežmarských Žľabov. Všetkým turistom 
bolo odmenou stádo kamzíkov, s ktorými sa 
stretli na hrebeni prekrásnych Belianských 
Tatier. 

Ďalšia skupina turistov sa vybrala pod do-
hľadom Tomáša, horského vodcu, ktorí sa 
o nich celú cestu staral a bol skvelým sprie-
vodcom na celodennú stredne náročnú 22 
km dlhú trasu, ktorá začínala na parkovisku 
pri Kyslom prameni a viedla dlhou Dolinou 
Kežmarskej bielej vody okolo Šalviového 

prameňa Dolinou Zeleného plesa, až na roz-
právkovú Chatu na Zelenom plese. Cesta na 
chatu viedla mierne do kopca cca 2,5 hodiny 
s krásnymi výhľadmi na Belianske Tatry. Od 
chaty miernym výstupom po červenej značke 
pokračovali turisti v dobrej nálade úbočím 
Kozieho štítu a Žeruchových veží k Trojrohé-
mu plesu v doline Bielych plies. Farba značky 
sa zmenila na zelenú a chodník traverzoval 
dolinu Predné Meďodoly ku chate Plesnivec, 
kde si naši družstevníci dopriali zaslúžený od-
dych a výbornú cesnačku. Odtiaľ už v klesaní 
zostúpili priamo ku chate CROCUS. 

Tretia trasa na jedinú obývanú chatu v Be-
lianskych Tatrách, chatu Plesnivec, sľubo-
vala nenáročnú, poldennú túru s miernym 
stúpaním (370 m) a s možnosťou oddychu 
a občerstvenia. Všetko sľubované bola aj do 
bodky splnené a neveľká skupinka s 8 účast-
níkmi absolvovala veľmi príjemnú túru les-
ným chodníkom po smrekovom lese. Sme-
rom na chatu sa rozhodli, že výstup absolvujú 
po chodníku označenom žltými turistickými 
značkami. Po 2 hodinách veľmi príjemnej 
chôdze s miernym stúpaním pred chatou 
Plesnivec dorazili v dobrej nálade a za prí-
jemného slnečného počasia na chatu, kde na 
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nich čakal výborný čas s kvapkou tatranského 
moku ale aj do ďaleka rozvoniavajúca kapust-
nica. Po krátkom oddychu sa ešte predpolud-
ním vybrali na spiatočnú cestu, tentoraz po 
modrých značkách. Pozvoľné klesanie ubie-
halo veľmi rýchlo a ani sa nenazdali a boli 
späť pri chate. Vďaka výbornému počasiu 
a veľmi milej sprievodkyni Janke všetci prežili 
veľmi príjemné chvíle, pre niektorých v dote-
raz nepoznaných častiach Belianskych Tatier.

Dvadsiati piati turisti sa vybrali na túru za 
krásou Belianskej jaskyne. Celou cestou ich 
sprevádzal horský vodca Štefan, ktorý počas 
občasných krátkych zástavok porozprával za-
ujímavosti o okolitej prírode. Hoci bola túra 
považovaná za nenáročnú, celkom tak to ne-
bolo. Trasa viedla lesným chodníkom bez veľ-
kých stúpaní a klesaní k potoku Čierna voda, 
ktorý priteká z doliny Siedmych prameňov. 
Pokračovala po vozovej ceste, ktorá viedla 
k  lesovni TANAPu (775 m), ležiacej na ju-
hovýchodnom okraji kúpeľnej osady Tatran-
ská kotlina. Cieľom bola návšteva Belianskej 
jaskyne. Po príjemných úsekoch sa pri cieli 
cesta prudko stupňovala nahor, čo niekto-
rým doslova zobralo dych. Belianska jaskyňa 
sa nachádza na severnom svahu Kobylieho 
vrchu vo vychodnej časti Belianskych Tatier. 
Prehliadka tejto jaskyne trvala približne hodi-
nu. Celkovo prešli 860 schodov s prevýšením 
125 m. Obdivovali stalagmity, jazierka a os-
tatné formy jaskynnej výzdoby. Najkrajším 
zážitkom bola návšteva Hudobnej siene. Po 
krásnom, ale vyčerpávajúcom zážitku sa všet-
ci posilnili v neďalekej reštaurácii U furmana. 
A po krátkom oddychu sa polovica vrátila 
späť do rekreačného zariadenia miestnym 
autobusom a ostatní, ktorých ešte nezmohla 
únava, sa vrátili po tej istej trase. 

Všetky štyri túry boli príjemné, niektoré veľ-
mi náročné, iné menej. Všetci, ktorí prišli na 
tohtoroční turistický zraz ich zdolali a najdô-
ležitejšie je, že si ich užili a budú mať načo 
spomínať. 

Príjemným spestrením tohtoročného zrazu 
bolo bezpochyby wellnes centrum priamo 
na chate, čo využili naši turisti a zrelaxovali 
po celodenných túrach naozaj dokonale. Ve-
černý program sa niesol v rytme tanca, spo-
ločných rozhovoroch a dobrej zábavy až do 
skorých ranných hodín.

V nedeľu dopoludnia si zmerali družstevníci 
svoje sily v súťažiach. Išlo o zábavu a to sa 
určite podarilo. Všetci sa príjemne zabavili 

a súťažiaci si odniesli pekné ceny z dielní na-
šich družstiev. 

A ako to celé dopadlo?

Beh o dušu v CO čižmách
1. miesto: Kubicová Iveta a Švaňová Renáta  
 (Pokrok v.d. Žilina)
2. miesto: Lacová Zuzana a Vargová Anna  
 (Elektroplast v.d. Prešov)
3. miesto: Fanfulík Rudolf a Hrošovský   
 Pavol (Pokrok v.d. Žilina)

Hod loptičkou do krabice
1. miesto: Vanková Zdena  
 (Okrasa v.d. Čadca) 
2. miesto: Drndová Alena  
 (Okrasa v.d. Čadca)
3. miesto: Hudecová Božena  
 (OTTO MONT v.d. Nová Baňa)

Beh po japonsky
1. miesto: Zeumerová Jana  
 (Novoplast v.d. Sereď)
2. miesto: Krišicová Božena  
 (Okrasa v.d. Čadca)
3. miesto: Lacová Zuzana  
 (Elektroplast v.d. Prešov)

Stavanie pyramídy
1. miesto: Hudecová Božena  
 (OTTO MONT v.d. Nová Baňa)
2. miesto: Drndová Alena  
 (Okrasa v.d. Čadca)
3. miesto: Kráľová Marta  
 (Elektroplast v.d. Prešov)

Vešanie bielizne
1. miesto: Kubicová Iveta  
 (Pokrok v.d. Žilina)
2. miesto: Hrošovský Pavol  
 (Pokrok v.d. Žilina)
3. miesto: Drndová Alena  
 (Okrasa v.d. Čadca)

Všetkým vítazom gratulujeme. 

Tohtoročný turistický zraz sa vydaril, to mi 
dajú určite všetci za pravdu, od počasia, cez 
pekné ubytovanie, dobrú stravu, krásne tu-
ristické trasy, výborných horských vodcov, 
skvelú zábavu až po to najdôležitejšie výbor-
nú partiu ľudí – družstevníkov, ktorí sa na 
tohtoročnom zraze zúčastnili. 

Na záver mi dovoľte poďakovať ľuďom, bez 
ktorých by sme sa my družstevníci pod štítmi 
Belianských Tatier nestretli a to predsedníčke 

Rady VSOČaZ Martine Marhevskej,  Pred-
stavenstvu CPS pod vedením Ing. Ivety 
Chmelovej a predsedom členských družstiev.

Z.C. 
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Slovenské výrobky sú výnimočné bohatou 
a  zaujímavou históriou. My spotrebitelia 
neustále hľadáme výrobky, ktoré budú spĺ-
ňať všetky naše požiadavky. V konkuren-
cii výrobkov, ktoré sa na nás v súčasnosti 
odvšadiaľ valia, obstáli výrobky, ktoré si aj 
po desaťročiach môžete kúpiť a určite ne-
obanujete. 

Jednou z najúspešnejších slovenských zna-
čiek je nepochybne Zlatý Bažant, ktorý vo 
svojom názve obsahuje zlatú farbu nápoja 
a bažantieho peria. 

Kto by nepoznal Horalky zo Serede, ktoré 
sú fenoménom už dlhé roky. Horalka vyzerá 
so svojím obalom stále podobne ako pred 
60 rokmi. Napriek veľkej napolitánkovej 
konkurencii si k nej ľudia stále nájdu cestu. 

Na začiatku 70. rokov bol vznik Vinei 
doslova objav desaťročia. Bola originálna, 
z domácich surovín a v súlade so správnou 
výživou. Úlohou bolo vynájsť nápoj vyrába-
ný bez dovozových surovín. Za receptúrou 
stál vedec Ján Farkaš z Vinárskych závodov 
v Pezinku, výskumného pracoviska v Mod-
re. Ten sa rozhodol použiť ako bázu sloven-
ský hroznový mušt. Po namiešaní podielov 
a chuti bolo treba nápoj ešte stabilizovať, 
aby si dokázal vo fľaši dlho uchovať kvalitu. 
Riešenie sa našlo v podobe pasterizácie. Vi-
nea sa pustila do sveta.

Vo Vyhniach začali už v roku 1473 variť 
pivo Steiger mnísi z rehole templárskych 
rytierov. V tomto regióne sa v 15. storočí 
ťažilo zlato i striebro, darilo sa tu remeslám. 
Tvrdo pracujúci chlapi ocenili tento nápoj, 
v ktorom plávali husté kvasinky, bol mútny 
a baníci ho pili, aby sa nasýtili. 
 
Najznámejší krém na ruky sa vyrábal na 
Slovensku, jeho meno bolo Indulona a vy-
rábal sa v Hlohovci. Jeho použitie bolo vše-
stranné – od natierania tela po ošetrovanie 
kabeliek, topánok až po využitie ako lieku 
na ekzémy. Receptúru vymýšľala skupina 
lekárov a farmaceutov už od roku 1948, 

hlavné slovo vraj mal istý profesor, brati-
slavský kožný lekár. 

Kto by nepoznal syr s bielou plesňou na 
povrchu Encián – slovenský Camembert – 
zrodil sa v mliekarni v Kežmarku pred 31 
rokmi. Keď v Kežmarku v roku 1979 otvo-
rili novú mliekarenskú výrobňu, po dvoch 
rokoch sa rozhodlo, že sa bude špecializovať 
na tvarohové a syrové produkty. 

Obrúsky v takej podobe, ako ich poznáme 
dnes, sa v Harmanci začali vyrábať v roku 
1972. Predchodca dnešných servítok sa však 
na Slovensku objavil podstatne skôr, v roku 
1899. Miestna výrobňa vtedy mala názov 
Harmanecká továreň na papier a bola druhou 
najväčšou papierňou v Rakúsko-Uhorsku. 

Medzi takéto výrobky patria nepochybne aj 
výrobky našich členských družstiev. 

V roku 1954 sa začala písať história výrobné-
ho družstva OKRASA Čadca. Cieľom vzni-
ku družstva bolo dať ženám v regióne prácu a 
zamestnať ľudí so zdravotným postihnutím. 
Výrobňa nadviazala na zrušenú remeselnícku 
dielňu, v ktorej súkromník vyrábal sklenené 

ozdoby. Časom sa výroba zmenila, doplnila. 
Dnes je predmetom výroby výroba vianoč-
ných ozdôb, kartonážna výroba, potrebná na 
zabalenie výrobkov. Až 95 percent z nich pu-
tuje do zahraničia, prevažne na Západ.

Diavu, najznámejšie československé leštidlo 
na nábytok, vymysleli v polovici 20. storo-
čia bratia Diačikovci z Bratislavy v malej 
chemickej výrobni v Petržalke. Do jej názvu 
vložili aj svoje priezvisko. Ako súkromní 
fabrikanti však v pohnutých časoch na pre-
lome 40. a 50. rokov skončili. Firma Diači-
kovcov zanikla, ale ich prevádzka pokračo-
vala ako súčasť veľkého výrobného družstva 
Uniosa. Družstvo bolo veľmi úspešné, vyrá-
balo a predávalo čistiace prostriedky u nás 
i v zahraničí. V roku 1951 vznikol na jeho 
základoch úplne nový podnik Tatrachema 
Trnava. Družstvo prevzalo časť starého sor-
timentu a medzi nimi aj politúru na náby-
tok Diavu. Aj keď sa obal Diavy podstatne 
zmodernizoval, receptúra sa nezmenila.

Keby sme hľadali v spleti produktov, určite 
by sa našlo ešte veľa výrobkov našich výrob-
ných družstiev, ktoré sú na našom trhu dlhé 
roky a ľudia sa k nim radi vrátia. 
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej repub-
liky dalo do pripomienkového konania návrh 
novely zákona č. č. 233/1995 Z. z. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok). Úlohou predkladanej novely záko-
na je presadiť pomerne významné a rozsiahle 
zmeny Exekučného poriadku, ktorých cieľom 
je zefektívniť vymáhanie pohľadávok pre veri-
teľov a zároveň poskytnúť primeranú ochra-
nu základným právam dlžníka a na ten účel 
ustanoviť jednoznačný spôsob a rozsah určo-
vania výšky trov exekúcie a zaviesť procesné 
pravidlá umožňujúce rýchlejšiu a funkčnejšiu 
vymožiteľnosť právom chránených nárokov. 

Jednou z  najvýznamnejších pripravovaných 
zmien je zriadenie jediného exekučného súdu 
v Slovenskej republike, ktorý bude mať výluč-
nú kauzálnu príslušnosť na vybavovanie exe-
kučnej agendy a ktorým sa stane Okresný súd 
Banská Bystrica. V  doteraz platnej právnej 
úprave bol príslušný na vybavenie exekučnej 
agendy miestne príslušný súd povinného.

V porovnaní so súčasným právnym stavom, 
keď má oprávnený úplnú voľnosť pri výbere 
exekútora, ktorému zverí vybavenie svojej 
exekúcie, predstavuje zásadnú zmenu zave-
denie náhodného výberu súdneho exekútora 
pre každé exekučné konanie, nakoľko z praxe 
existuje viacero príkladov, keď vzťahy me-
dzi oprávneným a exekútorom boli viac ako 
štandardné. Touto zmenou sa zákonodarca 

snaží posilniť nezávislosť súdneho exekútora 
a pretrhnúť väzby medzi oprávneným a súd-
nym exekútorom. Prvé pravidlo náhodného 
výberu exekútora je založené na územnom 
princípe, to znamená, že exekučné veci budú 
prideľované výberom z tých exekútorov, kto-
rí boli vymenovaní pre územný obvod toho 
krajského súdu, v ktorom má povinný trvalý 
pobyt alebo sídlo, takže napríklad povinného 
s trvalým pobytom na území Košického kraja 
bude môcť exekuovať len exekútor vymeno-
vaný pre Košický kraj. Druhé pravidlo výberu 
exekútora je výnimkou z náhodného výberu 
pre prípad, ak už je proti tomu istému po-
vinnému vedená exekúcia. V takom prípade 
každá neskoršia vec je pridelená tomu exe-
kútorovi, ktorý už vykonáva exekúciu proti 
tomuto povinnému. Tretie pravidlo výberu 
exekútora zabezpečuje rovnomerné rozdele-
nie vecí medzi exekútorov na základe troch 
kritérií: výška vymáhaných pohľadávok, 
povaha vymáhaných pohľadávok (peňažne, 
nepeňažné plnenie), počet pridelených vecí. 
Tieto ustanovenia tak môžu vyvolať úplne 
opačný následok, aký sledujú. 

Uvedené zmeny majú za úlohu zabezpečiť 
rovnomerné zaťaženie exekútorov a konso-
lidáciu exekútorských úradov. Zákonodarca 
vidí výhodu v tom, že bude možné porovná-
vať vymožiteľnosť a efektivitu jednotlivých 
úradov. Pôjde o transparentný nástroj pri vy-
konávaní dohľadu nad činnosťou exekútorov. 
S  týmto názorom zákonodarcu sa ale veľká 
časť odbornej a laickej (oprávnení) verejnosti 
nemusí stotožňovať, nakoľko voľna dispozícia 
s návrhom na vykonanie exekúcie a možnosť 
poveriť exekútora podľa vlastného výberu za-
bezpečovala oprávnenému výber toho exekú-
tora, s ktorým mal najlepšie skúsenosti. 

Takéto obmedzenie zo strany zákonodarcu 
do veľkej miery obmedzí akúkoľvek súťaž 
o  efektívnosť exekučného konania medzi 
exekútormi, nakoľko exekútorom budú pri-
deľované veci „automaticky“ a  nebude tak 
prebiehať žiadny „konkurenčný“ boj medzi 
exekútorskými úradmi.

S  vyššie uvedenou zmenou úzko súvisí aj 
úprava inštitútu zmeny súdneho exekútora, 
ktorý bol doposiaľ chápaný ako prejav dis-
pozičného oprávnenia oprávneného nakladať 
s návrhom na vykonanie exekúcie, oprávnený 
teda mohol svojvoľne a kedykoľvek požiadať 
o zmenu súdneho exekútora podľa vlastného 
uváženia. 

Podľa navrhovanej právnej úpravy súd zme-
ní exekútora aj bez návrhu, len ak exekútor 
opakovane alebo závažne porušil povinnosti 
ustanovené Exekučným poriadkom. Z tých 
istých dôvodov môže navrhnúť zmenu exekú-
tora aj účastník konania (nie len oprávnený). 
Zmena súdneho exekútora bude aj naďalej 
podliehať rozhodovaniu súdom.

Novela exekučného poriadku zavádza nové 
pravidlá pre určovanie preddavkov na trovy 
exekúcie tak, aby mal oprávnený od začiat-
ku exekúcie jednoznačnú vedomosť o tom, 
koľko ho bude exekúcia stáť. Zároveň sa tiež 
zakotvujú jednoznačné pravidlá pre rozhodo-
vanie o trovách exekúcie všetkých účastníkov 
exekučného konania vrátane súdneho exe-
kútora a vo vzťahu k exekútorovi sa zavádza 
paušálne odmeňovanie, v zmysle ktorého 
bude mať súdny exekútor nárok na vopred 
známu, jasne určenú a teda predvídateľnú 
paušálnu odmenu a paušálne výdavky. 

Úlohou tejto rozsiahlej novely Exekučné-
ho poriadku bude tak zefektívnenie a vyššia 
transparentnosť exekučného konania. V exe-
kučnom konaní by malo zároveň dôjsť k vý-
znamnému posilnenie elektronickej komu-
nikácie, čo bude mať za následok urýchlenie 
niektorých úkonov. 

Na záver je ale nutné dodať, že ide len o no-
velu zákona, ktorá bola predložená na medzi-
rezortne pripomienkovanie a ku ktorej bolo 
vznesených 1181 pripomienok, z  ktorých 
bolo 365 zásadných. Schválené znenie zákona 
sa tak môže líšiť, no je dôvodné predpokladať, 
že vyššie uvedené zmeny budú prijaté.

 Mgr. Juraj Gazda

Navrhované zmeny 
Exekučného poriadku
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ARBORÉTUM BOROVÁ HORA
Arborétum Borová hora v stredoslovenskom 
meste Zvolen je výnimočné v celoeurópskom 
meradle sústreďovaním pôvodných druhov 
drevín v ich vnútrodruhovej a  geografickej 
premenlivosti. Nachádza sa tu aj najväčšia 
zbierka ruží na Slovensku. Arborétum sa na-
chádza v povodí stredného Hrona, asi 3 km 
od centra Zvolena a je vedecko-pedagogic-
kým pracoviskom Technickej univerzity vo 
Zvolene. Arborétum sa buduje od roku 1965 
a má rozlohu takmer 50 ha. Je tu sústredených 
takmer 500 druhov drevín – ich 1000 foriem, 
kultivarov a 1500 geografických pôvodov 
v počte viac ako 14 tisíc jedincov. Zaujímavá 
a veľmi cenná je zbierka ruží reprezentovaná 
viac ako 800 odrodami v počte takmer 4 000 
kríkov s cieľom archivovať odrody ruží, ktoré 
boli vyšľachtené na území bývalého Rakúsko-
-Uhorska, Česka a Slovenska, ale aj ďalšie 
odolné odrody z iných krajín. Návštevníkov 
upúta aj zbierka 700 druhov kaktusov najmä 
z Mexika, Južnej Ameriky a rôznych sukulen-
tov, ktorá je umiestnená v skleníku. 

ARBORÉTUM KYSIHÝBEL
Arborétum Kysihýbel v katastri Banskej 
Štiavnice (stredoslovenského mesta zapísa-
ného do Zoznamu svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva UNESCO) je jedineč-
nou pokusnou lesníckou plochou s porastom 
rýchlorastúcich cudzokrajných drevín. Arbo-
rétum, nazývané aj Feistmantelova záhrada, 
sa nachádza asi jeden kilometer od sídliska 
Drieňová, smerom na Banský Studenec. 

Založil ho v roku 1900 asistent na Baníckej 
a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici J. Tu-
žoň na ploche 7,73 ha. Na tejto ploche bolo 
vysadených 282 druhov drevín severnej po-
logule, hlavne zo Severnej Ameriky. Za chrá-
nený areál bolo arborétum vyhlásené v roku 
1950 s novelizáciou v roku 1986. Arborétum 
slúži najmä na štúdium aklimatizácie cudzo-
krajných drevín. K najcennejším druhom 
patrí korkovník amazónsky, breza papierovi-
tá, cyprušteky, duglaska a sekvojovce.

ARBORÉTUM MLYŇANY 
Arboretum má najbohatšiu a najcennejšiu 
zbierku cudzokrajných, najmä vždyzelených 
drevín na Slovensku. Rozsahom svojej uni-
kátnej zbierky patrí k najväčším v strednej 
Európe. Nachádza medzi obcami Tesárske 
Mlyňany a Vieska nad Žitavou, južne od Zla-
tých Moraviec. Jeho rozloha je 67 ha a nachá-
dza sa tu vyše 2 300 druhov rastlín z viace-
rých kútov našej planéty, najmä z východnej 
Ázie, Kórey a Severnej Ameriky. Arborétum 
bolo založené koncom 19. storočia milovní-
kom prírody Dr. Štefanom Ambrózy-Migaz-
zim. Podarilo sa mu tu sústrediť cudzokrajné 
dreviny a aklimatizovať ich na naše podmien-
ky. Arborétum v súčasnosti patrí Slovenskej 
akadémii vied. Dominantou areálu je roman-
tický kaštieľ z roku 1894 s charakteristic-
kou vežou. Hlavná vychádzková trasa meria 
4,5 km. K najvzácnejším exemplárom patrí 
35-metrový sekvojovec mamutí a zimokvet 
včasný, ktorý kvitne už v januári. Unikátom 
sú mnohé ázijské dreviny, ktoré sa okrem 

Ázie a tohto miesta inde nevyskytujú. Arbo-
rétum je jedinečným parkom v celosvetovom 
meradle, pretože takáto zbierka v obdobných 
klimatických podmienkach inde neexistuje. 

BOTANICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA
Botanická záhrada  Univerzity Komenského 
v Bratislave je prvou botanickou  záhradou 
na Slovensku a patrí medzi obľúbené miesta 
oddychu i získavania poznatkov obyvateľov 
i návštevníkov hlavného mesta Slovenska. 
Botanická záhrada bola založená v roku 
1942, no história bratislavskej botanickej zá-
hrady siaha oveľa hlbšie do minulosti. Brati-
slava mala botanickú záhradu už v roku 1653, 
kedy park letného arcibiskupského paláca dal 
upraviť arcibiskup Lippay na botanickú zá-
hradu slúžiacu vedeckým a popularizačným 
účelom a bola prvou svojho druhu v Uhor-
sku. Dnešná plocha záhrady je približne  
7,5 ha a nachádza sa v mestskej časti Karlo-
va Ves neďaleko Dunaja. Expozícia zahŕňa 
vyše  5 000 druhov najmä cudzokrajných 
rastlín. K najkrajším častiam patrí rozárium 
na ploche 0,5 ha s takmer 150 prevažne no-
vošľachtenými ružami. V skleníkoch sa dajú 
vidieť tropické a subtropické rastliny, kaktusy 
a sukulenty, palmy, paprade, flóra Austrálie 
a mnohé ďalšie exotické rastliny.

Navštíviť tiež môžete: Arborétum v Liptov-
skom Hrádku, Botanickú záhradu v Nitre  
a v Košiciach, alebo Park v Turčianskej Štiav-
ničke a Teplické serpentíny. 

Arborétum Mlyňany Arborétum Borová hora Arborétum Kysihýbel

Botanická záhrada Bratislava

Cestou necestou
po botanických záhradách
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Družstvo zamestnáva zdravotne 
postihnutých občanov v chránenej dielni, 
ktorí nemajú možnosť iného zamestnania. 
Vyrábajú výrobky, ktoré nie sú náročné  
na výrobu, prácu a námahu. 

PRODUKTY: 
•  sieťka na kočík
•  kryt do dažďa na kočík
•  posteľná bielizeň 
•  hygrometre
•  termokriedy
•  pršiplášte
•  nákupné tašky
•  pracovné čiapky
•  uteráky
•  prachovky 

SLUŽBY: 
• zákazkové šitie
• autodoprava
•  montáž káblových 

zväzkov motorových 
vozidiel
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