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Európsky týždeň malého a stredného podnikania

Predstavujeme novú výkonnú riaditeľku  
Družstevnej únie Slovenskej republiky

Európsky týždeň malého a stredného 
podnikania (MSP) – SME Week trval od  
20. do 27. novembra. Počas tohto týždňa 
sa prvýkrát v Bratislave konalo aj výročné 
zhromaždenie malých a stredných podni-
kov (SME Assembly). 
Európsky týždeň MSP, resp. iniciatíva SME 
Week, je kampaň, ktorú koordinuje Európ-
ska komisia s hlavným zámerom – propago-
vať podnikanie v súlade s iniciatívou „Small 
Business Act“ pre Európu.
Cieľom kampane bolo informovať verejnosť 
o podpore podnikania a zaujať myšlienkou 
podnikania čo najviac ľudí, najmä mladých. 
Zároveň však existujúcim podnikateľom 
prejaviť uznanie.
Podujatia, ktoré organizovali podnikateľ-
ské organizácie, poskytovatelia podpory 

pre podnikateľov a celoštátne, regionálne 
a miestne orgány spoločnostiam umožnili, 
aby si navzájom vymieňali skúsenosti a ďalej 
sa rozvíjali.
Kampaň sa konala v 37 štátoch vrátane Slo-
venska na rôznych úrovniach, čo najbližšie k 
aktívnym a začínajúcim podnikateľom. Na 
Slovensku Európsky týždeň MSP koordinu-
je Slovak Business Agency, ktorá je zároveň 
aj členom Enterprise Europe Network.

Od 1. júla 2016 nastúpila do funkcie riaditeľky Družstev-
nej únie SR pani Marica Žáková. Svojej úlohy sa zhostila 
veľmi dobre, aj keď s družstevníctvom ako takým nemala 
pred nástupom do funkcie veľa skúseností.

Prajeme jej, aby ju jej práca napĺňala a aby sa jej na poste 
výkonnej riaditeľky darilo čo najlepšie.
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príhovor

Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,
na sklonku ďalšieho, tentoraz kalendárneho roka 2016, sa nám opäť 
patrí zastaviť, obzrieť za uplynulými dňami a azda zhodnotiť. Darilo sa 
nám v práci, v súkromnom živote? Splnili sme, čo sme si predsavzali 
v družstevných kolektívoch alebo si už radšej na prijaté predsavzatia 
ani nepamätáme? 

Nedávno sme vstupovali do súčasného parlamentného volebného roku. 
Boli sme zavalení sľubmi politických strán o zlepšení podnikateľského 
prostredia, ktoré by hravo vyriešili nastolené celospoločenské problémy. 
Podľa čínskej astrológie malo ísť o rok Opice, plný energie, výziev, 
nebezpečenstiev, ale i inteligentných riešení. A skutočnosť? 

Od politikov sme skutočne očakávali, že našu krajinu po voľbách zme-
nia k lepšiemu, po prekonaní dôsledkov svetovej finančnej a hospo-
dárskej krízy sme si želali rozvoj a úspechy. 
Reálne sa však naša krajina stále zmieta v kolotoči netransparen tnosti 
v podnikaní, častej zmeny zákonov, v legislatívnej neistote, kde podni-
katelia musia veľmi pozorne sledovať, ktoré zmeny sa ich dotýkajú a čo 
budú pre nich znamenať. 

Dôsledkom uvedeného je, že sa podnikatelia nemôžu naplno venovať 
svojmu podnikaniu a musia sa zaoberať napĺňaním byrokratických 
požiadaviek, právnickým a účtovníckym problémom. Z pozície za-
mestnávateľských zväzov, pre nás Republikovej únie zamestnávateľov, 
ktorej sme členom, intenzívne poukazujeme na škodlivosť takejto ak-
tivity politikov, ktorá demotivuje podnikateľské subjekty v rozširovaní 
svojej výroby, zlepšovaní služieb, zavádzaní inovácií a boji za prijaté 
predsavzatia. Vyzývame ich, aby ju zastavili a priniesli do tvorby záko-
nov systém, logiku, udržateľnosť a stabilitu. 
A tiež upustili od korupčných škandálov, ktoré výrazne škodia našej 
krajine doma i navonok. Veď podľa posledného rebríčka World Eco-
nomic Forum sme druhou najskorumpovanejšou krajinou sveta spo-
medzi vyspelých krajín z klubu OECD. 

Pre Slovensko je toto ako guľa na nohe, s ktorou majú podnikateľské 
subjekty súperiť na dráhe s pretekármi z iných krajín, ktorí majú pod-
statne menšie závažie alebo ho nevlečú za sebou vôbec. 

Asi by sme boli naivní, keby sme si mysleli, že nám družstevní-
kom sa, vzhľadom na tradíciu družstevnej formy podnikania, všet-
ky uvedené problémy a  zavedené zmeny vyhnú. Že nás zo svojich  
zoznamov vyškrtnú štátne kontrolné orgány, tak ako majú vyškrtnuté 
mnohé nadnárodné spoločnosti. Že aj nám pri nových projektoch, 
ktoré vedia zabezpečia tvorbu nových pracovných miest, budú pride-
lené daňové benefity. 

Pri mojich návštevách v jednotlivých členských družstvách však vi-
dím aj pozitívum. Vidím zomknuté pracovné kolektívy, ktoré viac ako 
v predchádzajúcich rokoch bojujú za plnenie prijatých objednávok, 
realizujú ich často s vysokým pracovným nasadením bez ohľadu na 
určený pracovný čas s dodržaním tradičnej kvality svojej výroby, lebo 
nedostatok kvalifikovaných potrebných nových zamestnancov na voľ-
nom trhu práce asi nevyriešia. 

Spoločne kričia svetu, že i napriek všetkému prekonali prekážky 
súčasnosti a sú prosperujúcimi družstevnými podnikmi. 

Aj v rámci nášho združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO 
sme sa v práve odchádzajúcom roku borili s nástrahami doby, bo-
jovali často s vlastnými neprajníkmi, ale dnes môžem s potešením 
konštatovať, že s dosiahnutými výsledkami sme spokojní. 
Opäť sme pod znakom hospodárnosti a rentability urobili vý-
znamný krok na ceste k zveľadeniu všetkého družstevného, upev-
nili postavenie a vážnosť tradičnej družstevnej výroby. A nezabudli 
ani na prezentáciu družstevníctva a presadzovanie jeho záujmov vo 
formujúcich sa legislatívnych procesoch. 

Milí družstevníci, 
o pár dní sa rozlúčime so súčasnou 366-kou. 
Aj keď sa nepodarilo všetko, som presvedčená, že všetky jej dni 
boli naplnené každodenným úsilím o úspech.
Za to vám patrí úprimné „ďakujem“. 
Osobitne ďakujem za trpezlivosť, ochotu bojovať a nevystúpiť 
z nášho vlaku nazvaného „výrobné družstevníctvo“. 

Želám vám, aby ste zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou a sa-
motné sviatky prežili v radosti a pokoji.

A v novom roku majte sedem úspešných dní v každom týždni, 
naplnených láskou, pevným zdravím, osobnými a pracovnými 
úspechmi.

Ing. Iveta Chmelová,
predsedníčka 
COOP PRODUKT 
SLOVENSKO
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Ing. ĽUBOŠ SLÁDEK, predseda 
výrobné družstvo NITRATEX Svinná

EVA FÁBRYOVÁ,
výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky

Čo priniesol rok 2016 pre naše členské 
družstvá a aké sú ich plány do nového roku 

V priebehu tohto roku prišlo k zmene štatutár-
neho orgánu družstva, keď po viac ako 20 ro-
koch Ing. Šebáňovú vo funkcii podpredsed-
níčky predstavenstva nahradila pani Helena 
Mareková. Počet zamestnancov poklesol o 2 
zamestnancov z dôvodu odchodu do dôchod-
ku a skončenia pracovného pomeru na pro-
fesii kurič po vykurovacej sezóne 2015/2016. 
V súčasnosti zamestnávame 14 zamestnancov 
na trvalý pracovný pomer a našu bývalú pra-
covníčku na dôchodku na dohodu, pretože sa 
nám nedarí získať kvalifikovanú a spoľahlivú 
pracovníčku do textilnej výroby.
Výroba a realizácia výrobkov vlastnej produk-
cie zostala približne na rovnakej úrovni ako 
v predchádzajúcom roku. Stále sa orientujeme 
predovšetkým na menších odberateľov z ob-
lasti odevnej výroby, spolupracujeme s výrob-
cami čalúnnickeho sortimentu, obuvníckeho 
priemyslu a výroby kynologických materiálov. 
Napriek rozsiahlej modernizácie v oblasti vy-
kurovania a pomocnej dopravy očakávame 
kladný hospodársky výsledok.

Začiatkom roka sme odstavili kotolňu na 
tuhé palivo a výrobné priestory sme začali 
vykurovať technológiou plynových žiaričov. 
Vybudovali sme nové kúrenie do sociálnych 
priestorov, nainštalovali posuvnú zaizolovanú 
bránu do výrobnej haly. Zmenou vykurova-
nia očakávame zníženie emisií, zníženie ná-
kladov a predovšetkým zlepšenie pracovných 
podmienok v zimnom období. Presunutím 
výroby do jednej z hál sme znížili výmeru 
výrobných priestorov a uvoľnila sa nám jedna 
bývalá výrobná hala na prenájom (asi však až 
v nasledujúcom roku). Vysokozdvižné vozíky 
na dieselový pohon sme odstavili a zakúpili 
sme výkonnejší vysokozdvižný vozík na LPG. 
Spolu sme na tieto akcie preinvestovali v tom-
to roku cca 55 tis. eur. Napriek tomu uhrádza-
me všetky faktúry v dohodnutých termínoch 
splatnosti a prakticky neevidujeme faktúry po 
lehote splatnosti.
V budúcom roku chceme pokračovať v dote-
rajšej výrobe so súčasným počtom zamestnan-
cov. Uvoľnené priestory po presťahovaní výro-
by ponúkneme na prenájom. Budeme musieť 
nájsť vhodné priestory pre pracovníkov admi-
nistratívy, pretože situácia, keď 3 pracovníci sú 
v dvojposchodovej budove, je už neúnosná. 

Prenajať, prípadne predať túto budovu sa nám 
nedarí už niekoľko rokov, na zmenu účelu 
využitia tejto budovy však nemáme finančné 
prostriedky.
Dúfam, že v budúcom roku nám naši dote-
rajší obchodní partneri zachovajú svoju pria-
zeň a budeme aj naďalej udržiavať výrobu na 
družstevných princípoch a pokračovať v čin-
nosti našich predchodcov z 19. storočia, keď 
sa tkáči a pradiari z Prievidze rozhodli založiť 
spolok – družstvo tkáčov a súkenníkov. V čin-
nosti tohoto spolku ako priameho predchod-
cu družstva pokračujeme už vyše 65 rokov ako 
výrobné družstvo NITRATEX.

My, členovia výrobného družstva invalidov 
NOVID pôsobiaci v Novákoch, sme rokom 
2016 veľmi sklamaní. Vlastné výrobky, ktoré 
sme vyrábali ešte za čias bývalého režimu, sa 
nám darilo úspešne vo veľkom množstve vy-
rábať aj v novom miléniu, pokiaľ sa neotvorili 
ázijské trhy. Zrazu všetky naše výrobky boli na 
našom trhu porazené konkurenčnou cenou, 
ktorej sa nám nedarilo priblížiť.  
Prebehlo veľké prepúšťanie, ale zároveň i veľká 
iskrička nádeje v ponuke z firmy Yazaki z Prie-
vidze. Pre nás bola práca veľmi zaujímavá a aj 
družstvu sa veľmi darilo. V  roku 2010 táto 
firma opustila Prievidzský okres, čo nás veľmi 

poznačilo. Obrátili sme sa na iného odberateľa 
pôsobiaceho v automobilovom priemysle a za-
čalo sa nám opäť dariť až do roku 2015, keď 
nám postupne redukovali projekty, ktoré sme 
pre nich montovali. 
Preto sme sa opäť museli rozlúčiť s časťou čle-
nov a v roku 2016 nás zostalo iba šesť členov 
a dvaja zamestnanci – nečlenovia. Je to neuve-
riteľné. Veď v roku 1989 nás bolo ešte sto. Aj 
v tomto roku sa naďalej zaoberáme spoluprá-
cou s odberateľom z automobilového priemys-
lu, z ktorej máme pocit a že mu na nás a našej 
práci vôbec nezáleží. Vôbec nie je pyšný na to, 
že vo svojom sociálnom programe zamestná-
va i spoluobčanov so zdravotným postihutím, 
nevytvára pre nás také podmienky, aby zdra-
votne postihnutý pracovník mohol slušne žiť. 
Źiadame, prosíme, poklonkujeme sa tejto 

nadnárodnej nemeckej firme, aby nám pri-
delila ďalšie projekty, pretože kapacitu máme 
veľkú, kvalitu stopercentnú a  chuť pracovať 
obrovskú. 
Je to tak. Neverili by ste, ale občan so zdravot-
ným postihnutím sa cez svoj hendikep tak veľ-
mi chce prispôsobiť trhu, že je to až neuveriteľ-
né. Poznáme to z čias, keď sme spolupracovali 
s firmou Yazaki, ktorá nám mesiac čo mesiac 
prideľovala projekty a naši invalidní kolegovia 
odmietali prijať nových pracovníkov, len aby si 
oni mohli viac zarobiť a dôstojnejšie žiť v tom 
čase pri veľmi nízkych dôchodkoch. 
Terajšiu spoluprácu s naším kľúčovým odbe-
rateľom považujeme za nefunkčnú. Vlastne sa 
aj bojíme, že to bude takto aj v novom roku. 
Pociťujeme, že nám chýba nejaký zmyslupl-
ný zákon o  ochrane zdravotne postihnutých 
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JÁN NÁRODA, predseda
výrobné družstvo ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany

Rok 2016 sa ne-
zadržateľne blíži 
k  cieľovej páske 
a  okrem iných 
koncoročných po-
vinností prichádza 
aj čas na obzretie 

sa za uplynulými mesiacmi.
Z pohľadu nášho družstva sme vstupovali do 
roku 2016 „namaškrtení“ úspechmi predchá-
zajúceho roka. Sám neviem odhadnúť, koľko 
mojich spolupracovníkov si uvedomovalo, 
aká ťažká úloha nás čaká. S  elánom sme sa 
pustili do práce, aby sme svoje predsavzatia 
a  plány splnili a  tým progres družstva ešte 
zvýšili. Dnes, aj keď ešte trochu predčasne, 
môžeme konštatovať, že vďaka zodpovedné-
mu prístupu k  plneniu svojich pracovných 

povinností a ochote prevažnej väčšiny členov 
a zamestnancov družstva sa nám väčšina sta-
novených úloh podarila splniť – dokázali sme 
sa úspešne popasovať s nedostatkom pracov-
níkov v odborných profesiách pri našej sezón-
nej výrobe. Kvalitným a  včasným plnením 

požadovaných zahraničných dodávok sme 
si upevnili svoju pozíciu u nášho kľúčového 
odberateľa.
Výzvou do budúceho obdobia pre nás zostáva 
personálna obmena prirodzene starnúceho 
kolektívu, zlepšenie pracovného prostredia, 
ako aj rozšírenie portfólia na-
šich odberateľov.
Na záver sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí svojím dielom 
prispeli k úspešnému splneniu 
úloh, ktoré boli v  priebehu 
roka postavené pred naše 
družstvo, a popriať im šťastné 
a  veselé prežitie vianočných 
sviatkov v  kruhu svojich naj-
bližších  a  všetko najlepšie do 
nového roku 2017.

Rok 2016 sme 
začali opravou 
elektrickej roz-
vodne v  príprav-
ni. V  letných 
mesiacoch sme 
urobili novú 
strechu na bu-
dove výroby 
vrchnákov a sad-
rovne. Na túto 

opravu sme sa pripravovali už dlhšie, najprv 
nákupom krytiny a neskôr nákupom dreva. 
V septembri sme vyplatili všetky vyrovnáva-
cie podiely našim bývalým zamestnancom. 
V  súčasnosti pracujeme na nákupe nových 
čerpadiel do prípravne. A ku koncu roku sa 
chystáme ešte zakúpiť ďalšiu krytinu na vý-
robňu keramiky. 

Tohtoročná sezóna v  predaji sa nám vyda-
rila,  tržby sú vyššie ako vlani. Stúpol predaj 
súdkov s menšou litrážou do 20 l. Rok bol 
pre nás veľmi úspešný a  zároveň náročný. 
Pevne verím, že v tom ďalšom roku budeme 
pokračovať úspešne v  oprave nehnuteľnosti 

družstva, inovácii výroby a plánujeme zabez-
pečiť aj nárast miezd. 
Všetkým mojim spolupracovníkom, ale aj 
iným výrobným družstvám prajem, aby sa im 
v novom roku darilo čo najlepšie a aby doká-
zali uskutočniť svoje sny.

občanov, ktorí sú schopní ešte prinášať niečo 
do spoločenskej kasy a  to v  takom zmysle, 
že by podniky, ktoré zamestnávajú zdravých 
ľudí, boli povinné v rámci svojho výrobného 
programu zamestnávať invalidov. A  je úplne 
jedno v akej oblasti. Vyhlasujeme, že invalid, 
aj keď si je vedomý svojho hendikepu, dokáže 
vydať zo seba ešte veľa energie, lebo si život váži 
ináč, ako zdravý človek.
Rok 2017 nevidíme ružovo, ale nejaká malá 
iskrička nádeje predsa len existuje. V Prievidz-
skom okrese sa stavajú nové priemyselné parky, 

v ktorých budú sídliť opäť firmy zaoberajúce 
sa automobilovým priemyslom a preto pevne 
veríme, že niektorá z nich sa nad nami zľutuje, 
keďže už nemôžeme vyrábať tie krásne výrob-
ky, ktoré sme vyrábali do roku 2000. Chceme 
sa prispôsobiť podmienkam, ktoré momentál-
ne na Slovensku sú. Nebránime sa ani novým 
výzvam, novým projektom, ani novým pra-
covníkom, veď kapacity a kvalitu máme.

Ing. JOZEF BERNÁT, predseda
výrobné družstvo TECHNOPLAST Topoľčany
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Ing. FRANTIŠEK ČEKEL, predseda
výrobné družstvo ZDRUŽENA Spišská Nová Ves

Naša výrobno-obchodná činnosť v roku 2016 
z môjho pohľadu súvisí s  niekoľkými téma-
mi. Tou prvou je, že naše výroby a služby sú 
vykonávané zdravotne postihnutými zamest-
nancami a sú orientované na spišsko-podtat-
ranský región. V roku 2016 sme na základe 
predbežných poznatkov očakávali príchod 
niekoľkých firiem, ktorým sme chceli ponúk-
nuť naše výrobky a  služby. To sa neudialo, 
ba práve naopak, jedna významná výrobná 
spoločnosť v  regióne skončila svoju činnosť. 

Tento dosah sa pretavil do nízkych cien vý-
robkov a služieb, následne do nízkych miezd 
v regióne.
Keďže zamestnávame zdravotne postihnuté 
osoby a  to v chránených dielňach a praco-
viskách, ale aj mimo nich, ďalšou témou, na 
ktorú chcem poukázať, je častá zmena záko-

nov súvisiacich so zamestnávaním týchto in-
validných osôb. 
Ide o zákon o službách zamestnanosti, ako aj 
ďalšie nariadenia a usmernenia, či už vládne-

Ing. MIROSLAV KARABINOŠ, predseda
výrobné družstvo ELEKTROPLAST Prešov

Rok 2016 by som z celkového pohľadu hod-
notil ako rok bez významných zmien v živote 
nášho družstva. Bol to rok bez rozsiahlych 
investičných akcií, bez významných investí-
cií do nákupu technológie, dokonca aj bez 
personálnych zmien, keď z družstva nikto 
neodišiel a ani nikto do pracovného pomeru 
nenastúpil. Bol to možno rok vysvetľovania, 
pretože pri nízkych cenách ropy a benzínu 
a  pri požiadavkách zákazníkov na úpravy 
cien výrobkov samozrejme smerom dole bolo 
náročné vysvetľovať, že ceny plastov, ktoré sa 
vyrábajú z ropy sú oveľa vyššie ako ceny v na-
šich kalkuláciách a že vôbec nezodpovedajú 
zmenám v cenách ropy.
Z pohľadu výroby bol rok 2016 úspešný, pre-
tože už dnes na základe uplatnených objedná-
vok vieme povedať, že stanovený plán tržieb 
bude splnený a mal by byť splnený aj plán 
zisku. Je to obrovské pozitívum po predchá-
dzajúcich menej úspešných rokoch.
Myslím, že sme boli celkom úspešní aj pri 
jednaniach s našimi partnermi, pre ktorých 
robíme už dlhšie obdobie. Dokázali sme vy-
hrať dve výberové konania pre zákazníka vy-
rábajúceho protipožiarne systémy, zabezpečili 
sme výrobu ôsmich nových foriem a momen-
tálne na nich rozbiehame výrobu výliskov. 

Využili sme nespokojnosť nášho obchodného 
partnera s dodávateľom z Macedónska a v ok-
tóbri sme presunuli výrobu ďalších šiestich 
typov držiakov na evidenčné čísla vozidiel do 
nášho družstva. Presvedčili sme našou kvalit-
nou výrobou hračiek aj nášho najväčšieho od-
berateľa o tom, že je pre neho výhodné vyrá-
bať v našom družstve. V lete sme dostali štyri 
formy na výrobu nových kanvičiek s podo-
bou zvieratiek, v novembri sme presunuli pr-
vých šesť foriem z Nemecka a do konca roku 
presunieme ešte ďalších 24 foriem od jeho 
dodávateľa v Nemecku. Samozrejme nové 
projekty na nové hračky a s tým spojené nové 
formy už budú po ich doladení umiestnené 
pre sériovú výrobu výlučne v nášom družstve.
Rok 2016 bol aj volebným rokom, ale tiež 
dopadol bez významných zmien. Začiatkom 
novembra s výnimkou jednej zmeny v pred-
stavenstve družstva boli na ďalšie volebné ob-
dobie zvolení tí istí členovia družstva. Za dô-
verníčku VKSOČaZ bola na ďalšie obdobie 
zvolená pani Marhevská Martina. Myslím, že 
je to pozitívna správa aj pre členov ostatných 
družstiev na Slovensku, pretože aj naďalej 
môže pracovať ako predsedníčka Rady výcho-
vy, starostlivosti o členov a zamestnancov pri 
CPS. 
Úspešné jednania s našimi zákazníkmi, 
rozbehnuté nové projekty a postupné pre-
miestňovanie výroby od ich doterajších do-
dávateľov do nášho družstva je dobrým pred-
pokladom pre ešte lepšie výsledky v budúcom 

roku. Rozširovanie výroby ale určite so sebou 
prinesie viac problémov a pravdepodobne aj 
nutnosť viacerých investícií vrátane potreby 
výstavby novej haly. Myslím, že ako predseda 
družstva sa môžem plne spoľahnúť pri rieše-
ní týchto problémov či už na predstavenstvo 
družstva alebo priamo na pracovníkov vo vý-
robe, bez ktorých by som sám nič nedokázal 
a ktorým patrí pri koncoročnom bilancovaní 
moja vďaka.



d

d

d
d

7výrobné družstevníctvo

zo života družstiev

JURAJ BRIGANT, predseda
výrobné družstvo NOVOPLAST Sereď

Ing. MARIÁN JAVORKA, predseda
výrobné družstvo TATRACHEMA Trnava

Vlastnou stratégiou rozvoja sa výrobné druž-
stvo Novoplast prepracovalo na trhy západnej 
Európy. Takmer celá produkcia výrobného 
družstva je založená na ručnom kladení sklo-
výstuží do foriem, ktoré sa následne presy-
cujú polyesterovou živicou. Začiatkom roka 
2016  sme vyrábali zo sklolaminátu sústavu 
zábavných zariadení do novobudovaného zá-
bavného parku spoločnosti TwentyCentury 
v Malajzii – mestečko Genting. 
Ihneď po jej dokončení sme začali s produk-
ciou ďalšieho fantazijného vozidla pre zábav-
ný park v Holandsku, ktorý sa teraz nachádza 
tesne pred dokončením.
Pre všetky tieto projekty sme zhotovili mo-
dely, pracovné formy a  výrobky vrátane ich 
umeleckého dokončenia.

Silnou časťou našej produkcie sú vodné 
šmykľavky.
Novinkou je šmykľavka, na ktorej sa môžete 
šmýkať postojačky. V Nemecku sú zrealizova-
né dva projekty, ktoré vyzývajú návštevníkov 
na tzv. freestyle – šmýkanie. Vodné šmykľav-
ky sme dodali i pre zaoceánske výletné lode. 
Aktuálne zhotovujeme vodné šmykľavky pre 
Disneypark Paríž, kde vzniká nová Holiday 
Village takmer s 800 m vodných šmykľaviek. 
Do prevádzky bude tento projekt daný v 2. 
polovici 2017.
V roku 2017 plánujeme dodať už rozpraco-
vané objednávky a vyrobiť niekoľko kilomet-
rov vodných šmykľaviek do krajín západnej 
Európy.
V druhom polroku 2016 sme začali s  výro-
bou exteriérových a interiérových prvkov pre 
vlaky – projekt Bologna. Vlak bude premávať 
medzi letiskom a hlavnou stanicou v  talian-
skom mestečku Bologna. Podobný projekt 
sme už v  minulosti realizovali pre klienta 
s  umiestnením v  Ashgabat. Dlhodobou ví-
ziou je potvrdiť našu pozíciu, aby  sme boli 
žiadaným dodávateľom na trhu.

ho alebo európskeho charakteru, ktoré nás 
ukrátili o  časť príspevkov na zamestnávanie 
týchto invalidných osôb a pripravili nám veľ-
mi krušné chvíle. Len dodám, že príspevok 
chápeme ako kompenzáciu za prácu ivalidné-

ho zamestnanca, ktorý nie je schopný podať 
rovnaký pracovný výkon ako zamestnanec 
bez zdravotného postihnutia.
Na druhej strane sme dokázali zvládnuť po-
žiadavky naších odberateľov vo vzťahu ku 

kvalite a pružnosti dodávok výrobkov a  slu-
žieb. Z pohľadu investícií sme v  roku 2016 
vykonali najnutnejšie opravy, aby nedochá-
dzalo ku škodám na našom majetku. 

Rok 2016 sa nie-
sol v  znamení 
neustále silnejúcej 
konkurencie v tr-
hovom segmente 
bytovej chémie, 
čo nás núti hľadať 
nové možnosti 
posilnenia našej 
pozície na trhu. 
Naším cieľom 
bolo orientovať 
sa na netradičnú 
formu podpory, 

ktorá dokáže zviditeľniť naše výrobky. Príkla-
dom je vlak Fixinela, ktorý premáva na trase 
Bratislava - Košice. Tento spôsob podpory, 
ktorý bol veľmi úspešný, pozitívne hodnotili 
aj v médiách. 
Počas celého roku sme sa snažili pripraviť na 
trh novinky – výrobky špičkovej kvality, kto-
ré zodpovedajú súčasným trendom a zároveň 
sú užívateľsky prívetivé. Príkladom výrobku, 
ktorý spĺňa požadované parametre, je novin-
ka Diava cleaner. Tento prípravok je určený 
na ošetrenie moderného nábytku vyrobeného 
z kvalitných materiálov pomocou najnovších 
technológií. 
V nastavenom trende by sme chceli pokračo-
vať aj roku 2017. Cieľom bude priniesť na trh 
inovatívne a kvalitatívne výnimočné výrobky, 
ktoré oslovia zákazníkov svojou originalitou. 

Originalita a  inovácie sú tým správnym ná-
strojom, ktorý zabezpečí Tatracheme trvalé 
a stabilné postavenie na trhu. 
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Ing. PAVOL ŽUPA, 
výrobné družstvo FRAGOKOV-export Prešov 

Odchádzajúci rok je opäť náročný. Vzniklo 
mnoho zmien v  legislatíve, ktoré spôsobili 
ďalšie finančné zaťaženie slovenským podni-
kateľom. Mám na mysli najmä stále sa zvyšu-
júcu minimálnu mzdu a s ňou súvisiace plne-
nia, dosahy prijatého zákona o odpadoch či 
stále sa meniacu chemickú legislatívu. 
Napriek uvedenému si v našom výrobnom 
družstve určite môžeme povedať, že sa nám 
darí plávať medzi nástrahami súčasnosti a azda 
sa podarí aj úspešne dôjsť do cieľa roku 2016. 
Tento rok je pre nás novochemákov výnimočný. 
Oslávili sme v ňom 65. narodeniny nášho vý-
robného družstva. A nespali sme na vavrínoch. 
V našom  kľúčovom predmete podnikania, 
v segmente náterových látok, sme pocítili väčší 
konkurenčný tlak. Objavili sa noví zahraniční 
výrobcovia, ktorí sa snažia uchmatnúť si svoj 
trhový podiel na malom slovenskom trhu. 
Keďže sa nachádzame už po chemickej sezóne, 
môžeme aj bilancovať. Našu tradičnú pozíciu 
na trhu sme aj tento rok zvládli. Kvalitnými 
náterovými látkami sa nám podarilo udržať 
doterajších zákazníkov a získať aj nových. Vďa-

ka vybudovanému systému práce, správnym 
manažérskym rozhodnutiam i plnému nasade-
niu zamestnancov sme počas chemickej sezóny 
opäť stavili, popri kvalitnom produkte na vý-
borný servis. Podarilo sa nám plynulým rozvo-
zom do päťstovky zmluvných predajní farieb a 
lakov na Slovensku a zmluvných veľkoskladov 
v zahraničí vyexpedovať väčšinu objednávok 
kompletne a expresne, často do 48 hodín. Len 
týmto postupom sa na trhu môžeme počas 
chemickej sezóny udržať a plánovať si ďalší rast. 

Rozsiahlu databázu obchodných partnerov, kto-
rí vo svojich prevádzkach ponúkajú naše výrob-
ky, dopĺňajú na domácej pôde zákazníci našej 
vlastnej podnikovej predajne. Táto je svojou roz-
lohou 527 m2 a zastúpením výrobkov širokého 
sortimentu nielen z vlastnej produkcie najväč-
šou špecializovanou predajňou farieb a lakov 
v Leviciach. Každým rokom ju modernizujeme, 
čím sa snažíme prilákať nových zákazníkov. Sle-
dujeme, že z roka na rok je náš zákazník nároč-
nejší. Nestačí mu už len dobrá cena a pružný 
servis. Musí sa v predajných priestoroch aj dob-
re cítiť. Až potom sa k nám rád vráti. Vedenie 
družstva, rovnako ako v minulých rokoch, opäť 

uvoľnilo veľký finančný balík na ukončenie po-
sledné tri roky prebiehajúcich investičných akcií 
a opráv, ktoré sa okrem už spomenutej podniko-
vej predajne týkajú obnovy výrobných hál, areá-
lu družstva i zázemia pre zamestnancov. Snažíme 
sa tak zlepšiť pracovné prostredie pre skupinu 25 
stálych zamestnancov a sezónnych brigádnikov. 
Naše družstvo je jednou z najstarších a aj 
najúspešnejších firiem levického regiónu. Je 
dôkazom toho, že i tradičný družstevný pod-
nik, ktorý prežil rôzne časy, môže napredovať. 
Všetko závisí od ľudí, ktorí napĺňajú stanovené 
ciele. My sme svoje ciele na tento rok z väč-
šej časti naplnili. Chcelo to však oveľa väč-
šie úsilie, viac financií, ako bolo potrebné 
na porovnateľné výsledky pred rokmi. 
I rok 2017 očakávame podobný. Nemyslíme 
si, že zrazu bude mať niekto skutočný záu-
jem pomáhať firmám vytvorením transpa-
rentných podnikateľských podmienok. Preto 
už dnes pripravujeme balík peňazí na marke-

tingové aktivity a aj nové výrobky, ktorými vy-
štartujeme do novej chemickej sezóny. 

Rok 2016 sa niesol ešte v hektickejšom tem-
pe ako predchádzajúci a ubehol znova veľmi 
rýchlo. Firme priniesol nové výzvy v podobe 
nových projektov u zákazníka, s ktorým sme 

rozbehli spoluprácu a pre ktorého sme väčši-
nou vyrábali vzorky a absolvovali kvalifikač-
ný proces. Tiež priniesol pokles objednávok 
u nášho významného odberateľa, čo sa sna-
žíme vykompenzovať novou výrobou. Zís-
kali sme nové zákazky od našich súčasných 
zákazníkov a  tiež sme s nimi rozšírili rozsah 
spolupráce zapojením aj našej ďalšej divízie.
Investovali sme do nových technológií, ktoré 
prispeli k  zefektívneniu výrobného procesu. 
Išlo o vytvorenie robotizovaného pracoviska 
na lisovni plastov. Podali sme žiadosť o nená-
vratný finančný príspevok na nákup ďalších 
nových technológií, ktoré rozšíria výrobné 
a takisto meracie možnosti v našej firme. Na-
priek poklesu objednávok u jedného zákazní-
ka a množstvu vyrobených vzoriek, kde ešte 
nenastala sériová výroba, obrat firmy by mal 
byť na úrovni roku 2015.

V roku 2017 predpokladáme začatie sério-
vých dodávok pre už spomínaného nového 
zákazníka a  pevne veríme, že u  neho uspe-
jeme aj s novými projektmi. Zatiaľ nevieme, 
ako sa vyvinie situácia u nášho významného 
odberateľa, ale dúfame, že problém, ktorý na-
stal, sa mu podarí vyriešiť. Takisto sú v štádiu 
rokovania nové objednávky od zákazníka, 
s  ktorým sme spolupracovali v  minulosti. 
Za tohtoročnú spoluprácu by sme sa chceli 
veľmi pekne poďakovať všetkým našim zákaz-
níkom, dodávateľom a zamestnancom a po-
priať im všetko dobré v novom roku. 

Ing. RASTISLAV UHNÁK, 
obchodný riaditeľ
NOVOCHEMA, družstvo Levice 
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Prvým oslávencom bol vo februári pán Tonko 
Štuller. Narodil sa v Tekovských Nemciach, 
celý svoj život však prežil na Bukovine, ktorá 
je odľahlejšou časťou Novej Bane. Po skonče-
ní základnej školy nastúpil na Stredné odbor-
né učilište strojárske v Leviciach, odbor stroj-
ný zámočník. Učil sa pre výrobné družstvo 
invalidov Kveta, kde aj v roku 1963 nastúpil 
ako zaraďovač strojov a nástrojov. V družstve 
pracoval až do jeho zániku. No aj v nasledu-
júcich rokoch ostal družstevníctvu verný.
Od roku 2004, keď bolo založené družstvo 
OTTO MONT Nová Baňa, je jeho neodde-
liteľnou súčasťou. Je neoceniteľným odborní-
kom pre celé strojnotechnologické zariadenie 
družstva. Rád sa spolu s manželkou Máriou 
zúčastňuje na športových aktivitách a turisti-
ke. Radosť im robí päť vnúčat.

naši jubilanti

V OTTO MONTE sa oslavovalo 
Posedenia v družstve OTTO MONT pri príležitosti Vianoc a Medzinárodného 
dňa žien sú už dlhoročnou tradíciou. Niektoré roky sú výnimočné tým, že 
zamestnanci a členovia družstva oslavujú svoje okrúhle životné jubileum.  
Tento rok sa u nás oslavovalo dokonca niekoľkokrát.

Tonko Štuller
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naši jubilanti

Na základe návrhu družstva udelilo Predsta-
venstvo COOP PRODUKT SLOVENSKO 
na svojom 3. zasadnutí dňa 26. októbra 2016 
pánovi Tonkovi Štullerovi za jeho celoživot-
ný prínos pre družstvo a pri príležitosti ži-

votného jubilea 70 rokov najvyššie rezortné 
vyznamenanie. Svojím svedomitým vzťahom 
k práci a družstevníctvu je príkladom pre os-
tatných spolupracovníkov. 
 
Svoje 60. narodeniny oslávila aj pani Valika 
Petrášová. Pochádza z Bukoviny. Po skončení 
deviateho ročníka základnej školy nastúpila 
do výrobného družstva invalidov Kveta. Po-
čas celých rokov pracovala v montáži kvetov 
– georgín a montáži dekorácií fialiek, marga-
rétok, klinčekov.
V roku 2004 začala pracovať v družstve 
OTTO MONT v chránenej dielni. Aj v tom-
to družstve je naďalej predovšetkým montáž-
ničkou chryzantém a georgín, ale pracuje aj 
pri výrobe trávnikových obrúb. Je spoľahlivá 
a svoju prácu vykonáva v našej družstevnej 
rodine svedomito už mnoho rokov. 
Pani Valika má rada športové aktivity druž-
stva a na oslavách smiech a zábavu. So svojím 
manželom vychovala tri deti a teraz sa tešia 
z dvoch vnúčatiek.   
Predsedníčka COOP PRODUKT SLO-
VENSKO udelila dňa 5. októbra 2016 pani 
Valike Petrášovej za jej dlhoročnú prácu vo 
výrobnom družstevníctve a pri príležitosti jej 
životného jubilea 60 rokov Diplom predsedu 
COOP PRODUKT SLOVENSKO. 
 Okrúhle životné jubileum 60 rokov osla-
vovala v júni aj naša výnimočná kolegynka 
Anička Gajdošová. Anička je rodáčkou 

z Malej Lehoty. Väčšinu svojho života však 
prežila v Novej Bani. 
Učila sa v Partizánskom, kde aj začala praco-
vať najskôr ako šička a neskôr aj ako kontro-
lórka. 

Valika Petrášová (vľavo) Anička Gajdošová



Po materskej dovolenke so svojimi tromi deť-
mi sa do závodu už nevrátila, ale pracovala 
v škôlke a jasliach v kuchyni. Vo výrobnom 
družstevníctve začala pracovať v roku 1990, 
konkrétne vo výrobnom družstve invalidov 
Kveta Nová Baňa vo výrobe umelých kvetov 
a potom aj pri strojoch. 
V roku 2005 bola jednou z prvých piatich 
zamestnancov chránenej dielne družstva 
OTTO MONT. Anička je spoľahlivou a  sve-
domitou pracovníčkou. Pracuje v montáži 
kvetov a aj pri strojoch pri výrobe kvetov, 
trávnikových obrúb a slnečných krytov. Anič-
ka nemôže chýbať na žiadnej športovej akti-
vite družstva a každoročnej turistike. S man-
želom sa tešia zo svojich troch vnúčatiek, 
ktorým sa aktívne venujú. 
 
Najmladšou tohtoročnou oslávenkyňou bola 
podpredsedníčka družstva Mgr. Eva Med-

veďová. V  družstve začala pracovať v roku 
2005, pôvodne na pracovnej pozícii pracov-
níka marketingu. Táto sa postupne menila. 
Hlavnou náplňou práce sa stala administra-
tíva dvoch chránených dielní družstva. Naro-
dila sa v roku 1976 v Handlovej, kde prežila 
detstvo. 
Od svojich siedmich rokov žije v Novej Bani, 
kde študovala aj na Gymnáziu Františka 
Švantnera. V štúdiu pokračovala na Fakulte 
Manažmentu Univerzity Komenského v Bra-
tislave. S manželom vychovávajú dve dospie-
vajúce dcéry. Od roku 2015 pôsobí okrem 
družstva OTTO MONT zároveň aj v Spoje-
nej škole v Novej Bani pre mentálne a telesne 
postihnuté deti a mládež. 
 
Kolotoč osláv družstevníci uzavreli oslavou 
70-tin Ing. Ladislava Šántu, ktorý vstúpil 
do družstva pri jeho vzniku v roku 2004 a do 

dnešného dňa v ňom zastáva funkciu predse-
du. Narodil sa v Pohronskom Ruskove, kde 
prežil aj svoje detstvo. Študoval na Strednej 
priemyselnej škole chemickej v Banskej Štiav-
nici a na Vysokej škole technickej v Košiciach, 
konkrétne na Hutníckej fakulte. 
Po štúdiách pracoval na podnikovom ria-
diteľstve Slovenských závodov technického 
skla v Bratislave. Od roku 1976 žije v Novej 
Bani. Najskôr pracoval v „Sklárni“– Izomate, 
kde zastával riadiace funkcie. Jeho pôsobenie 
v družstevníctve sa začalo v roku 1993 nástu-
pom do funkcie námestníka pre marketing 
vo výrobnom družstve invalidov Kveta Nová 
Baňa, ktoré bolo „predchodcom“ družstva 
OTTO MONT.
Predstavenstvo COOP PRODUKT SLO-
VENSKO na návrh predsedníčky predsta-
venstva udelilo na svojom 3. zasadnutí dňa 
26. októbra 2016 Ing. Ladislavovi Šántovi za 
jeho prácu v prospech výrobného družstva 
OTTO MONT Nová Baňa a pri príležitos-
ti jeho životného jubilea 70 rokov najvyššie 
rezortné vyznamenanie Plaketa Samuela Jur-
koviča. 

Mgr. Eva Medveďová
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Pani Eva Fábryová pracuje vo výrobnom 
družstve invalidov NOVID Nováky od roku 
1991. Po nástupe do družstva začala praco-
vať ako vedúca výroby a skladového hospo-
dárstva. V roku 1994 sa stala predsedníčkou 
Komisie výchovy starostlivosti o členov a za-
mestnancov a v tejto funkcii pracuje dodnes. 

Veľkou zásluhou pani Fábryovej je vznik pô-
žičkového fondu, ktorým si členom družstva 
kompenzovali najväčšie finančné výpadky 
v rodinách. Vytvorila Zásady tvorby Sociál-
neho fondu, zaviedla preplácanie lístkov na 
kultúrne a športové podujatia i na zdravotnú 
starostlivosť. Udržuje spoluprácu so Špeciál-
nou základnou školou v Novákoch. 

Za jej celoživotný prínos pre družstvo a jeho 
členov si zaslúži obdiv a poďakovanie. Svo-
jím vzťahom k práci a družstevníctvu je prí-
kladom pre ostatných spolupracovníkov. Je 
vždy ochotná pomôcť a poradiť, u kolegov je 
mimoriadne obľúbená. Pani Eva Fábryová je 
výnimočný človek. Za jej prácu sme jej na-
vrhli udelenie najvyššieho rezortného vyzna-
menania – Plaketu Samuela Jurkoviča. Sme 
presvedčení, že si ho určite zaslúži. 
Predstavenstvo CPS návrh družstva schválilo 
a pani Fábryovej udelilo rezortné vyznamena-
nie Plaketa Samuela Jurkoviča.

Anna Huszárová,
predsedníčka družstva 

Dovoľte mi v mojom mene a tiež v mene celej našej družstevnej rodiny popriať jubilantom samé šťastné 
dni, pretkané osobnými a pracovnými úspechmi. 
Za ich prínos a rozvoj družstevníctva všetkým ďakujem. 

Ing. Iveta Chmelová,
predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO 

Ocenenie pre výnimočnú ženu

naši jubilanti

Mgr. Eva Medveďová Ing. Ladislav Šánta
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V rámci podujatí predsedníctva Slovenskej re-
publiky v Rade Európskej únie zorganizovalo 
Ministerstvo práce, sociál nych vecí a rodiny 
SR v spolupráci s Európskou komisiou naj-
väčšie podujatie na Slovensku, medzinárod-
nú odbornú konferenciu na tému „Sociálna 
ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní 
efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské 
zmeny v EÚ a vo svete“. Konferencia sa kona-
la v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2016 
v bratislavskom hoteli Saffron. Približne 230 
odborníkov z  takmer všetkých krajín Európ-
skej únie diskutovalo v Bratislave o efektív-
nom fungovaní sociálnych podnikov. Práve 
v nich pracuje v Európskej únii vyše 15 milió-
nov ľudí, čo je 10% všetkých zamestnaných. 
Konferencia bola rozdelená do 6 tematických 
workshopov. Poskytla tiež priestor na disku-
siu o odporúčaniach uverejnených v Správe 
GECES (Skupina expertov členských štátov 
EÚ pre sociálne podnikanie), ktorá bola 
schválená na 11. zasadaní členov GECES 14. 
októbra 2016 v Bruseli. 

Medzinárodnú odbornú konferenciu otvoril 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján 
Richter za účasti predsedu vlády Roberta 
Fica. 
Podľa premiéra Róberta Fica je úroveň rozvoja 
sociálnej ekonomiky v jednotlivých členských 
krajinách Európskej únie rozdielna. Kľúčové 
je, že subjekty sociálnej ekonomiky zväčša 
vytvárajú pracovné miesta pre ľudí, ktorí sa 
z najrôznejších príčin nedokážu uplatniť na 
otvorenom pracovnom trhu. „Podpora so-
ciálneho podnikania zo strany štátu nemôže 
byť vnímaná ako proti trhové zasahovanie 
do hospodárskej súťaže, ale ako spoločensky 
opodstatnená a potrebná investícia do lepšie-
ho fungovania ekonomiky. Jedným z princí-
pov európskeho sociálneho modelu je aj to, 
že hospodárstvo nemá slúžiť len na dosaho-
vanie súkromných ziskov, ale aj na podporu 
zamestnanosti a vytváranie dôstojných a udr-
žateľných pracovných miest. Ukazuje sa totiž, 
že pracovné miesta v sociálnych podnikoch 
sú stabilnejšie a ich vnútorné hospodárenie sa 
dokáže lepšie vyrovnať s externými šokmi bez 
rušenia už existujúcich pracovných miest.“ 
skonštatoval premiér Róbert Fico. 
Ďalším rečníkom bol Minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny Ján Richter, ktorý konšta-
toval, že v sociálnej ekonomike je potenciál 
pre vytváranie nových pracovných miest naj-
mä pre znevýhodnené skupiny na trhu práce. 
Aj preto v roku 2014 zadefinovali v Národnej 
stratégii zamestnanosti v Slovenskej republi-
ke do roku 2020 ako jednu z priorít najmä 
rozvoj tzv. sociálnych podnikov pracovnej 
integrácie. Ich cieľom je zamestnávaním na-

učiť dlhodobo nezamestnaných ľudí pracovať 
a poskytnúť im odborné vzdelanie a potrebnú 
kvalifikáciu. Vo svojom príhovore spomenul, 
že na Slovensku máme dlhoročné skúsenosti 
s fungovaním chránených dielní ako jedného 
typu sociálneho podniku, ktorý je zameraný 
na pracovnú integráciu zdravotne znevý-
hodnených ľudí. V súčasnosti sa pripravuje 
komplexná infraštruktúra pre rozvoj sociál-
nej ekonomiky určenej najmä na podporu 
zamestnávania dlhodobo nezamestnaných. 
Tých evidujú úrady práce viac ako 140 tisíc. 
Na záver hovoril o plánoch na spustenie úpl-
ne nového systému financovania sociálnych 
podnikov, a to kombináciou pôžičkových 
a  garančných schém s nenávratnými dotá-
ciami začiatkom budúceho roka. Ako pove-
dal: „Chceme tak predovšetkým dosiahnuť 
to, aby sme podporovali udržateľné sociálne 
podnikanie a aby sa štátna podpora využíva-
la na vykrytie nákladov, ktoré sú spojené so 
zamestnávaním ľudí bez pracovných, neraz 
dokonca aj základných, sociálnych návykov“. 
Rezort práce zároveň pripraví celkom novú 
legislatívu pre sociálne podnikanie v úzkej 
spolupráci s miestnymi a regionálnymi samo-
správami či mimovládnymi organizáciami. 
Ďalšími kľúčovými rečníkmi boli Jens Nilsson 
z Európskeho parlamentu, Goerge Dassis, 
predseda Európskeho ekonomického a sociál-
neho výboru EU a Fatima Báňez, ministerka 
práce a sociálnych vecí Španielska. Európska 
komisárka pre vnútorný trh, priemysel, pod-
nikanie a malé a stredné podniky Elżbieta 
Bieńkowska vystúpila prostredníctvom vi-
deoprojekcie. 

Konferencia „Sociálna ekonomika ako kľúčový 
hráč v poskytovaní efektívnych odpovedí na 
súčasné spoločenské výzvy v EÚ a vo svete“
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V rámci plenárneho zasadnutia, ktoré sa ve-
novalo sociálnej ekonomike ako hnacej sile 
pre rozvoj regionálnej zamestnanosti vystúpi-
li viacerí rečníci, medzi inými aj Anton Mar-
cinčin, splnomocnenec vlády pre najmenej 
rozvinuté okresy SR. 
Prvý deň pokračoval paralelnými workschop-
mi, ktoré sa venovali problematike rastu 
a udržateľného rozvoja sociálnych podnikov, 
konkrétne nástrojom pre ich rast, start-upom 
sociálnych podnikov. Posledný workschop 
prvého dňa bol zameraný na vonkajší rozmer 
sociálnej ekonomiky.
Druhým deň všetkých prítomných privíta-
la komisárka Marianne Thyssen, európska 
komisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, 
zručnosti a pracovnú mobilitu. Po jej slovách 
pokračovala konferencia plenárnym zasad-
nutím na tému sociálna ekonomika a národ-
né právne rámce. Po prestávke nasledovali  
paralelné workshopy s témami Rast a  udr-
žateľný rozvoj sociálnych podnikov s pod-
témou Verejné obstarávanie, ako nástroj 
pre ich rast, v ktorej vystúpili aj pán Bruno  
Roelants, generálny sekretár CECOP. V ďal-
šom workschope sa problematike finančných 
nástrojov venovali panelisti ako napríklad 
pán Michal Polák z Ministerstva financií SR 
alebo Andrea Maier z Európskej komisie. 
Aj COOP PRODUKT SLOVENSKO a jeho 
nezisková organizácia CPS DOKORÁN sa 
aktívne zúčastnili na konferencii a to nielen 
účasťou, ale najmä prezentáciou JUDr. Mo-
niky Zatkalíkovej v rámci workschopu ve-
novanému úlohám sociálnej ekonomiky ako 
partnera v politických ekosystémoch. JUDr. 
Zatkalíková sa vo svojej prezentácií venovala 
dopadom legislatívnych zmien na zamestná-
vanie ľudí so zdravotným postihnutím. Mot-
tom jej prezentácie bolo : „Každá zmysluplná 
práca je lepšia ako nečinnosť a rast zamestna-
nosti je najúčinnejším spôsobom boja proti 
chudobe.“ Venovala sa čl. 27 – dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným postih-
nutím a tiež Európskej sociálnej charte, kde 
má štát povinnosť vytvárať podmienky pre 
zamestnávanie skupiny znevýhodnených 
osôb. Môže na to využívať rôzne formy a me-
tódy (daňové, odvodové a iné), ktoré by mo-

tivovali zamestnávateľov zamestnávať ľudí so 
zdravotným postihnutím. Ďalej spomenula 
zákonník práce a zákon č. 5/2004 o službách 
zamestnanosti, ktorý upravuje konkrétne 
podmienky na podporu zamestnávania obča-
nov so zdravotným postihnutím. 
Ako príklad uviedla výrobné družstvo inva-
lidov NOVID Nováky a pokračovala prob-
lémami, ktoré denno-denne riešia chránené 
dielne a chránené pracoviská. 
Na záver prezentovala návrhy de lege feren-
da a to napríklad vybudovanie uceleného 
systému v  oblasti zamestnávania občanov 
so zdravotným postihnutím, od nastavenia 
školského systému, ktorý bude reagovať na 
potreby zamestnávateľov až po zamestnanie 
na otvorenom trhu práce. Ďalej navrhovala 
zvýšiť finančnú podporu pre chránené za-
mestnávanie v  zmysle európskej legislatívy. 
Hovorila o tom, že pracovní asistenti by mali 
byť zamestnancami úradu práce a interné 
dokumenty by bolo potrebné nahradiť vyko-
návacou vyhláškou k zákonu č. 5/2004 Z.z. 
o službách zamestnanosti, ktorá je na rozdiel 
od interných dokumentov verejne prístupná. 
Navrhla zvýšiť výšku náhradného plnenia, 
a to v dvoch etapách kvôli zásadnému zvýše-
niu oproti súčasnému právnemu stavu. Tiež 
zvýšiť výšku odvodu, ktorý je v  roku 2016 
v minimálnej výške 1 045 eur ročne pre za-
mestnávateľa, a  to na sumu reálnej ročnej 
výšky nákladov zamestnávateľa na zamest-
návanie občana so zdravotným postihnutím 
na mzdy a s ňou súvisiacimi odvodmi z mi-
nimálnej mzdy. Spomenula, že odvod by bolo 
vhodné označiť terminologicky ako pokutu, 
pretože ide o  sankciu za nezamestnávanie 
občanov so zdravotným postihnutím. Preto 
by mala predstavovať pre zamestnávateľa aj 
najväčšiu záťaž. Odvod je zároveň potrebné 
zarátať medzi odpočítateľné položky zamest-
návateľa tak, aby bola postavená na úroveň 
ostatných pokút. Na záver skonštatovala, že 
by bolo vhodné zrušiť ustanovenie o udele-
ní súhlasu (§ 66 ZP), ktorý dáva úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, v prípade, že zamest-
návateľ chce rozviazať pracovný pomer so za-
mestnancom so zdravotným postihnutím.

V rámci workschopu venovanému úlohe so-
ciálnej ekonomiky ako partnera v politických 
ekosystémov spolu s JUDr. Zaktalíkovou 
vystúpila tiež pani Yvonne Strachan, zástup-
kyňa škótskej vlády zodpovedná za 3 sektor 
a zástupkyňa poľskej organizácie FISE pani 
Magdaléna Huszcza. 

Na záver možno konštatovať, že úroveň kon-
ferencie bola vysoká o čom svedčalo, že me-
dzi účastníkmi boli ministri a štátni tajomníci 
rezortov práce krajín EÚ, predstavitelia so-
ciálnych podnikov, nezávislí experti, odborníci 
z akademickej sféry, predstavitelia európskych 
inštitúcií a zástupcovia vlád európskych krajín, 
ktorí si v plodných diskusiách vymenili skúse-
nosti v oblasti sociálneho podnikania. 

Bc. Cáková, Mgr. Majvitorová
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Dňa 4. októbra 2016 sa uskutočnilo  okresné kolo v cezpoľnom behu 
žiakov stredných škôl. Organizátori pripravili náročnú trať v  okolí 
Cirkevného gymnázia v  Poprade. Našu školu, SSOŠ Poprad Veľká, 
reprezentovali dvaja študenti. Trať bola dlhá 4 km. Hneď ráno sa ob-
loha zatiahla a spustil sa hustý dážď a vietor. Napriek týmto podmien-
kam sa súťaž začala a žiaci bojovali nielen s neúprosným počasím, ale 
aj sami so sebou.

Do cieľa dobehli mokrí a zab-
latení, ale šťastní. Dali do behu 
maximum úsilia a dokázali to. 
Z  50 súťažiacich sa najlepšie 
z našich žiakov umiestnil Boris 
Kohút na 14. mieste. Patrí mu 
úprimné blahoželanie, pretože 
sa na takejto súťaži zúčastnil 
prvýkrát a za výsledok v ťažkej 
konkurencii sa nemusí hanbiť. 
My sa už teraz tešíme na jeho 
ďalšie výborné výsledky.

Mgr. Zita Kakalejčíková

Tak, ako je pre nás neoddeliteľnou súčasťou kaž-
dého dňa pohľad z okien našej školy na panorámu 
malebných Tatier, takou sa stala aj účasť našich 
žiakov na medzinárodnom filmovom festivale 
horských filmov v Poprade. Tento rok sme sa 14. 
októbra zúčastnili v poradí už na XXIV. festivalo-
vom ročníku.
Žiakov najviac zaujal film Metronóm francúzskej 
produkcie. Zároveň vzhliadli aj film Obyčajní 

chlapci, ktorý mapoval históriu skialpinizmu na 
Slovensku a získal na záver festivalu cenu divákov. 
Posledný film, ktorý sme si pozreli, bol I-View ta-
lianskej produkcie. Ten získal cenu za nádherný 
prístup ľudskosti, obetavosti a pomoci pri založení 
záchrannej akcie v Nepále. Už teraz sa tešíme na 
ďalší ročník festivalu.

Mgr. Ján Dudzík

XXIV. medzinárodný festival 
horských filmov Poprad 2016

zo života SSOŠ

Každoročne v mesiaci september organizujeme v našej škole SSOŠ Po-
prad – Veľká internátnou formou kurz ochrany života a zdravia pre 
žiakov 3 ročníka. Kurz sa konal v dedinke Vernár v penzióne Suchá 
v  termíne 27. – 30. septembra 2016.  Na kurze sa zúčastnilo 46 žia-
kov. Ostatní žiaci tretieho ročníka absolvovali kurz dennou formou. Aj 
keď to bol neskorší termín ako obvykle, počasie nám prialo a tak sme si 
mohli plne vychutnať streleckú prípravu, zdravotnícku prípravu a  to-
pografiu v prírode pri lese, hneď vedľa penziónu. Predposledný deň 
sme absolvovali nádhernú celodennú túru v Slovenskom raji. Študenti 
boli s kurzom, ubytovaním, so stravovaním a s prístupom našich uči-
teľov – inštruktorov veľmi spokojní. Z kurzu odchádzali plní zážitkov 
a vedomostí, použiteľných v  živote. 

Mgr. Milan Sova

Kurz ochrany života a zdravia 
v Slovenskom raji

Počasie neprialo,  
vôľa zvíťazila



Prvé zlaté nožnice sú v SSOŠ Poprad - Veľká

Priestory jedálne Spojenej školy Scota Via-
tora 8 v Ružomberkusa dňa 8. novembra 
2016 zaplnili súťažiacimi z celého Slovenska 
so snahou, pripraviť čo najlepšiu flambovanú 
palacinku. Postaral sa o to Tatranský klub 
Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, kto-
rý zorganizoval už 7. ročník celoslovenskej 
súťaže MAJSTER PALACINKA.
Aj naši žiaci Súkromnej strednej odbornej 
školy Poprad – Veľká sa zúčastnili na tejto 
súťaži. Boli to žiaci 4. ročníka Tatiana Smo-
lárová odbor čašník, servírka a Peter Ševc, od-

bor kuchár. Pripravovali mrkvové palacinky 
plnené krémom z mascarpone, ktoré flambo-
vali a zdobili surovinami od firmy Zeelandia. 
Pripraviť a  oflambovať palacinky v 30-mi-
nútovom limite a ešte pred zrakmi komisie 
a publika, to vôbec nebolo ľahké. No napriek 
tomu boli úžasní a odprezentovali svoju prá-
cu veľmi dobre. Až tak dobre, že odborná po-
rota ich pochválila za vysokú predvedenú od-
bornosť a najväčším potešením bolo ocenenie 
ich práce 1. miestom. Veľmi nás to potešilo, 
pretože konkurencia bola silná. Na súťaži sa 

zúčastnilo až 26 družstiev z celého Slovenska 
a predvádzané exponáty boli naozaj veľmi pek-
né. Skutočne bolo čo obdivovať a pozorovať. 
No nešlo tu iba o predvedenú zručnosť, ale 
i chuťovú vyváženosť, celkový vzhľad a  pre-
javenú tvorivosť a estetiku úpravy. Porota si 
všímala aj celkové správanie, vystupovanie 
a techniku flambovania. 
Myslím, že 8. november sa zapíše do pamäti 
našich súťažiacich. Získali obrovské skúsenos-
ti a motiváciu na ďalší rozvoj gastronomickej 
profesie. Za zodpovedný prístup a  kvalitu 
prípravy dostali krásnu odmenu, ale musím 
dodať, že za tým všetkým nie sú iba žiaci, ale 
aj tí, ktorí ich na súťaže pripravovali. Vďa-
ka patrí majstrom odborného výcviku Mgr. 
Františkovi Teplickému, Mgr. Marte Kriššá-
kovej a Bc. Anne Mlynarčíkovej. 

Mgr. Marta Kriššáková,  
majsterka odborného výcviku

Dňa 19. októbra 2016 sa žiaci študijných 
odborov mechanik elektrotechnik a mecha-
nik stavebnoinštalačných zariadení zúčastni-
li na odbornej exkurzii vo vodnej elektrárni 
Čierny Váh. Výkonom je táto prečerpávacia 
vodná elektráreň najväčšia na Slovensku. 
Elektráreň poskytuje najmä podporné služby 
pre elektrizačnú sústavu. Exkurzia priniesla 
žiakom množstvo nových informácií z  ob-
lasti elektrotechniky. Žiaci mali možnosť 

nahliadnuť do strojovne elektrárne, pričom 
sa pohybovali v hĺbke 28 metrov pod povr-
chom zeme. Prehliadka hornej nádrže, kto-
rá je umiestnená v nadmorskej výške 1 160 
metrov, ponúkla okrem odbornej stránky aj 
nádherný výhľad na okolitú krajinu.

Bc. František Krempaský,
majster odborného výcviku

V  rámci akcie „Juvyr 2016“ sa dňa 10. no-
vembra 2016 v Bratislave konal prvý ročník 
súťaže v  účesovej tvorbe o „Zlaté nožnice 
2016“. V konkurencii škôl z  celého Sloven-
ska v kategórii žiaci nadstavbového štúdia na 
tému „Svadobný účes“ sa naša žiačka Martina 
Friedmannová umiestnila na prvom mieste 
a  získala trofej „Zlaté nožnice“. Martina sa 
svedomite pripravovala pod vedením majste-
riek odborného výcviku Mgr. Beáty Winko-
vej a Mgr. Evy Michalákovej.

Svoje výnimočné schopnosti, zručnosti, ta-
lent a cit pre tvorbu náročných účesov zú-
ročila a získala vysoké ocenenie u  porotcov. 

Vedenie školy ocenilo jej vynikajúce výsledky 
počas štúdia pri reprezentácii našej Súkrom-
nej strednej odbornej školy v Poprade. Ďaku-
jeme vedeniu školy za podporu talentovaných 
žiakov a možnosť zúčastňovať sa na takýchto 
súťažiach, ktoré sú finančne nákladné. Poďa-
kovanie patrí aj sponzorom Krásne šaty, ktoré 
nám zapožičali svadobné šaty a Kvety Viktor, 
ktorý nám poskytol svadobnú kyticu. Podu-
jatie sa konalo pod patronátom Štátneho in-
štitútu odborného vzdelávania.

Mgr. Beáta Winková
Mgr. Eva Michaláková

majsterky odborného výcviku

Žiaci SSOŠ v Poprade na exkurzii  
vodnej elektrárne Čierny Váh

zo života SSOŠ
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MAJSTER PALACINKA 2016

Počasie neprialo,  
vôľa zvíťazila
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zaujalo nás

Keď sa manželia Pekárovci z Nedožier-Bre-
zian pri Prievidzi rozhodli, že privedú na 
svet kopu detí, to ešte netušili, aký budú mať 
z  tohto krásneho poslania smútok. Chlapci, 
ktorí sa im narodili, mali postihnuté dolné 
končatiny. Ich to však nezlomilo. Vďaka ob-
rovskej viere v šťastie sa im podarilo zo svo-
jich štyroch detí vychovať slušných ľudí.

Jedno z týchto detí je náš kolega Vladko Pe-
kár, ktorý má dnes už 53 rokov. Aj keď brat 
a sestra i ocino sa pobrali na druhý svet, on 
si so svojou maminkou dodnes užíva krásny 
vzťah. Celý život sedí na vozíku, a predsa je 
jej dosť nápomocný už len tým, že všetko pre 
ňu vybaví telefonicky alebo prostredníctvom 
počítača. Trvalú úctu a lásku by im mohol 
kdekto závidieť.
Z uvedeného by sa mohlo zdať, že ostal žiť so 
svojou mamou. Nie je to tak.

V roku 1992 sa zaľúbil do svojej kolegyne, 
ktorej nevyšlo manželstvo a sama mala dve 
malé školopovinné deti vo veku 11 a 13 ro-
kov. Nebál sa osudu a láska bola veľmi blízko. 
V roku 1994 už mali títo naši kolegovia „za-
ľúbenci“ svoje spoločné dieťa a radosť nemala 
konca. Bývali vo svojom panelákovom byte, 
deti vyrástli, starším vystrojili svadby a oni im 
podarovali po tri krásne milé, dnes už veľké 
vnúčatá. Hádam najšťastnejší bol, keď sa ich 
spoločnej dcére narodila dcérka. Zdá sa, že 
šťastie ho absolútne neopúšťa.

Šťastná rodina je šľahačkou na torte, ktorá sa 
upiekla z cesty životom.

V roku 1984 po skončení gymnázia na Mok-
rohájskej ulici v Bratislave, kde okrem iného 
často spomína na svojich vynikajúcich učite-
ľov, nastúpil do VDI Žiara Zvolen, prevádzka 
Nováky. Počas štúdia na gymnáziu si urobil 
vodičský preukaz, ktorý je pre neho nevy-
hnutný, lebo je imobilný. Dodnes auto vyu-
žíva naplno, je sebestačný. Preto dokáže ces-
tovať denne 15 km do práce a 15 km z práce. 

Vo výrobnom invalidnom družstve začal pri 
zváraní pršiplášťov do dažďa na impulzných 
zváračkách. Tu sa používajú aj ruky, aj nohy. 
Impulznú zváračku mu prispôsobili k jeho 
postihnutiu dolných končatín a nebol prob-
lém plniť určený pracovný výkon. Pre svoju 
šikovnosť bol v roku 1986 poverený novou 

funkciou. Stal sa dielenským plánovačom. 
Robil podklady na spracovanie miezd, kto-
ré vykonával vo Zvolene. Od roku 1997 po 
odchode ekonómky nášho družstva NOVID 
Nováky do starobného dôchodku sa z neho 
stal ekonóm, ktorý si svoju prácu vykonáva 
svedomito a k spokojnosti svojich nadriade-
ných. Má prehľad v ekonomických zákonoch.

Osvedčil sa i pri zakladaní chránenej dielne 
v našom družstve. Zabezpečuje jej perfektné 
fungovanie. Medzi jeho hobby patrí práca 
s počítačom, prechádzky so psíkom, ako i sle-
dovanie športových prenosov v televízii. V ro-
dine funguje ako spoľahlivý partner, ľúbiaci 
starý otec, ale i pomocník svojim deťom pri 
ich podnikateľských aktivitách.

Pre svoj hendikep musel zo strany Sociálnej 
poisťovne absolvovať viacero kontrol zdravot-
ného stavu. Bojoval na mnohých miestach 
kvôli bezbariérovému prístupu, napokon sa 
mu podarilo kúpiť byt na piatom poschodí, 
s každodennou hrozbou možného nefungu-
júceho výťahu. 
Ale ako sám hovorí, aj cez všetky tieto prekáž-
ky sa pomocou štátu dokáže o seba postarať. 
Poberá invalidný dôchodok, má vyhradené 
parkoviská, nemusí platiť konce sionárske po-
platky, dostal príspevok na kúpu auta uprave-
ného na ručné ovládanie.

Bol by rád, keby sa štát staral aj o jeho kole-
gov a prispel k tomu, aby každý ešte schopný 
zdravotne postihnutý človek mohol aspoň na 
niekoľko hodín denne pracovať, čo by prispe-
lo k skvalitneniu ich života. 
Žiaľ, Vladko Pekár práve v takej prevádzke 
nepracuje. Štát až tak veľmi neprispieva na 
chránenú dielňu, kde si hendikepovaní pra-
covníci nedokážu zarobiť na osvetlenie, vodu, 
kúrenie. Je v kolektíve s  ľuďmi, ktorí pracujú 
iba v hodinovej mzde, ktorá ledva pokrýva 
základnú réžiu. A to ho trápi najviac. Stačí, že 
zdravotne postihnutý má sám so sebou prob-
lémy, so svojím zdravím, nepridá mu ani ne-
stálosť v tejto trhovej ekonomike. Hovorí, že 
by bol potrebný trvalý prísun práce, drobnej 
práce, ktorú by invalidi hravo zvládli. Verí, že 
sa situácia zlepší, lebo do starobného dôchod-
ku má ešte ďaleko a ešte sa naň ani necíti. 

Svoju chytľavú veselosť by mohol rozdávať, 
preto je v kolektíve obľúbený. Je totiž ochot-
ný vždy podľa svojich možností pomáhať.

Toto je životný príbeh nášho kolegu so zdra-
votným postihnutím. My, jeho kolegovia, 
však vôbec neregistrujeme jeho hendikep. 
Pozeráme mu do očí a z nich žiari úplne niečo 
iné, a to láskavosť, pomaly úplne zabudnutá 
vlastnosť.

Eva Fábryová,
VDI NOVID Nováky 

Životný príbeh úžasného človeka Vladka Pekára
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napísali nám 

Poďakovanie 
zo srdiečka
Touto cestou by sme chceli radi a zo srdiečka 
poďakovať Ing. Ivete Chmelovej za doterajšiu 
spoluprácu a ochotu byť našou patrónkou. 

Už veľakrát nás milo prekvapila všakovakými 
darčekmi alebo pozvánkami na spoločenské 
akcie, akou bola napríklad výstava Agrokom-
plex Nitra. 

No dnes sa jej chceme veľmi pekne poďako-
vať za finančnú podporu na zveľadenie nášho 
zariadenia. Naše zariadenie vďaka nej ožilo 
v  mnohých aktivitách. Vďaka zakúpeniu 
pingpongového stola, môžeme rozvíjať špor-
tového ducha, čo pre mnohých v  zariadení 
prinieslo zlepšenie nálady, hybnosti a  v  ne-
poslednom rade trpezlivosti a vytrvalosti pri 
triafaní sa do loptičky. Nielen šport, ale aj 
pracovná terapia a kreativita majú veľký vý-
znam. Po zakúpení pomôcok na odlievanie 
sviečok a mydielok robíme radosť mnohým, 
ktorí nás prídu navštíviť. Napríklad na tohto-
ročnom Juniálese sme každému zo zúčastne-
ných a pozvaných hostí darovali vlastnoručne 
vyrobenú sviečku.

Rozvoj kreativity sa prebúdza aj kreslením 
a my sme znova našli ďalšiu z možností, ako 
sa rozvíjať. 
Zakúpením enkaustickej žehličky si môžeme 
vyskúšať maľovanie voskom. Práca s pedigom 
nám pomáha rozvíjať jemnú a hrubú moto-
riku. 

Mnohí z nás ožili a s radosťou prichádzajú do 
zariadenia, aby každý deň niečo nové vyrobili 
a zažili.

Ešte raz patrí Ing. Ivete Chmelovej naše vrúc-
ne a veľké ĎAKUJEME.

Zamestnanci a klienti zariadenia  
Nezisková organizácia DOSOS  

Domov sociálnych služieb Sobrance



CPS Dokorán

V dňoch 23. a 24. septembra 2016 pripravili občianske združenie In-
klúzia a chránená dielňa Radnička pod záštitou primátora hlavného 
mesta Bratislavy na nádvorí Starej radnice predajno-výstavnú akciu 
RADNIČKINE TRHY. 
Cieľom trhov bolo zviditeľniť prácu občanov so zdravotným postihnu-
tím, ale najmä osloviť zamestnávateľov, firmy, rôzne spoločnosti, aby 
využili možnosť zákona, ktorý im umožňuje zamestnať príslušný počet 
zdravotne postihnutých občanov, prípadne zadať zákazku chráneným 
dielňam. 
Na trhoch vystavovali a predávali jedinečné výrobky chránené dielne 
a domovy sociálnych služieb zo Slovenska a z Českej republiky. A že 
to výrobky boli naozaj originálne, o tom svedčila napríklad ozdoba 
na dvere, vyrobená zo starých CD z Domu Svitania v Jakubove, rôz-
ne tabuľky na dvere, obálky, vianočné dekorácie, maľované oblečenie 
a  veľa krásnych výrobkov, ktoré pritiahli pozornosť aj zahraničných 
návštevníkov nášho hlavného mesta. 
Atmosféra trhov bola veľmi príjemná. Počas sprievodného programu 
vystúpilo veľa umelcov, ktorí spríjemnili celkovú atmosféru, či už to 
boli Bratislavské mažoretky alebo vokálna skupina Fragile. 
Aj naša nezisková organizácia sa zúčastnila na tejto milej akcii. Pre-
zentovala sa chránená dielňa SMEJO s ponukou batikovaných tričiek, 
pohárov a sviečok. Ing. Katarína Šturmová, ktorá je zakladateľkou 

tejto dielne, tiež prezentovala metódu enkaustiky a pod jej vedením 
si mohli návštevníci vyskúšať vyrobiť lampu z puzzlí. Spolu s chráne-
nou dielňou SMEJO sa prezentovala aj telesne postihnutá umelkyňa  
Bc. Pavlína Csápaiová metódou feetmade – maľovanie nohami. O jej 
maľované šatky a maľované dáždniky bol veľký záujem. 
Už teraz sa tešíme, že sa na tejto milej akcii budeme môcť zúčastniť aj 
v budúcom roku. 

Mgr. Monika Zatkalíková, 
riaditeľka neziskovej organizácie CPS DOKORÁN

Posledný novembrový týždeň sa nezisková 
organizácia CPS DOKORÁN zúčastnila na 
vianočných trhoch na ministerstve práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
spolu s ďalšími chránenými dielňami a pra-
coviskami z celého Slovenska. Ministerstvo aj 
v tomto roku ponúklo možnosť prezentovať 
sa priamo na ich pôde vo vstupných priesto-
roch. Na trhoch si mohli návštevníci kúpiť 
krásne ručné výrobky vo forme šperkov, ke-
ramiky, obrazov, vianočných ozdôb, mydiel, 

dekorácií, ktoré vytvorili mentálne, telesne či 
inak hendikepovaní ľudia. 

Za našu neziskovú organizáciu sa priamo na 
mieste prezentovalo výrobné družstvo invali-
dov NOVID Nováky s ponukou praktických 
nákupných tašiek a nezisková organizácia 
DOSOS, ktorá pôsobí pri výrobnom druž-
stve DOZA s ponukou krásnych vianočných 
ozdôb, sviečok, mydielok a iných dekorácií.

Ďalej sa prezentovala chránená dielňa SME-
JO pod vedením Ing. Katky Šturmovej. Pod 
záštitou našej neziskovej organizácie sa pred-
stavila tiež Pavlína Csápaiová Triščová, ktorá 
maľuje nohami úžitkové umelecké diela.
Sme veľmi radi, že sa aj naša nezisková orga-
nizácia CPS DOKORÁN mohla zúčastniť na 
tejto predvianočnej akcii a týmto spôsobom 
predstaviť svojich členov širokej verejnosti. 

Bc. Zuzana Cáková

RADNIČKINE 
TRHY 

Ministerské vianočné trhy 
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Rada VSOCaZ ˇ

Milí čitatelia, milí družstevníci,

pomaly, ale isto sa nám opäť končí jeden rok 
a k vianočnému a ešte viac k tomu novoroč-
nému obdobiu akosi už tradične patrí pre-
hodnocovanie a bilancovanie obdobia, ktoré 
je už za nami.

Za radu VSOČaZ pri COOP PRODUKT 
SLOVENSKO by sme vám radi zhrnuli prá-
cu nášho kolektívu počas tohto roka.

V máji, ako už býva zvykom, sme pre čle-
nov a  zamestnancov členských výrobných 
družstiev zorganizovali bowlingový turnaj. 
Tentoraz v Nitre sa za účasti členských druž-
stiev a odbornej školy z Popradu uskutočnil  
1. ročník družstevného bowlingového turnaja  
Dušana Vinčúra. Nám členom Rady a určite 
aj účastníkom turnaja bolo cťou aj takýmto 
spôsobom si uctiť pamiatku výnimočného 
človeka, ktorý v družstevníctve pracoval dlhé 
roky. Tohtoročné športové podujatie pre-
behlo vo výbornej športovej nálade. Vyhrali 
tí najlepší alebo možno tí, ktorým to dobre 
„padalo“.

Už na tomto podujatí sme prítomných druž-
stevníkov mohli informovať o prípravách na 

turistický zraz, ktorý sa koná tradične v jeseni 
a je to medzi družstevníkmi veľmi obľúbená 
akcia. Pre záujemcov sme pripravili, a musím 
sa pochváliť, že aj veľmi dobre dopadol, už 
v poradí 22. ročník turistického zrazu v rek-
reačnom zariadení Crocus Kežmarské Žľa-
by. Príjemné ubytovanie, krásne prostredie 
a  služby v  tomto zariadení určite prispeli 
k  veľmi dobrej atmosfére celého poduja-
tia, a  keď sa k  tomu ešte pridalo prekrásne 
počasie počas túr, tak môžeme povedať, že 
tohtoročný zraz určite patril k  tým vydare-
ným. Počas sobotňajších túr si družstevníci 
mohli užiť krásny pohľad pre nás na dosť 
neznáme Belianske Tatry. S horskými vodca-
mi sme objavili krásy či už Náučného chod-
níka Monková dolina – Kopské sedlo alebo 
prekrásnu prírodu počas celodennej trasy 
Dolinou Kežmarskej bielej vody, okolo Šal-
viového prameňa Dolinou Zeleného plesa 
až na rozprávkovú chatu na Zelenom plese. 
Tieto dve túry boli pripravené pre zdatných 
turistov a  určite aj tí najnáročnejší si prišli 
na svoje. Ďalšie dve trasy, na chatu Plesnivec 
a za krásou Belianskej jaskyne, boli nenároč-
né, viedli po lesných chodníkoch a  tí, čo si 
vybrali Beliansku jaskyňu, mohli obdivovať aj 
prekrásnu jaskynnú výzdobu. Po týchto turis-
tických výkonoch mnohí z účastníkov zrazu 
využili možnosť zrelaxovania vo wellness cen-
tre priamo v  našom ubytovacom zariadení. 
No a potom, takto krásne oddýchnutí, sme 
si mohli poriadne užiť dobrú náladu a tanec 
počas večerného programu.
V nedeľu predpoludním boli pre tých účast-
níkov zrazu, ktorí sa chceli hlavne dobre zaba-
viť, pripravené športovo-zábavné disciplíny. 
Aj keď išlo predovšetkým o zábavu, súťažiaci 
si okrem dobrej nálady odniesli za svoje vý-

kony aj pekné ceny z dielní našich výrobných 
družstiev a škôl.

Dovoľte mi aj touto cestou sa poďakovať 
členkám Rady, hlavne mojej pravej ruke pod-
predsedníčke Rady Mgr. Eve Medveďovej, za 
prípravu a skvelé zvládnutie organizácie tých-
to podujatí. Ďakujem aj predsedníčke COOP 
PRODUKT SLOVENSKO a zamestnancom 
aparátu COOP PRODUKT SLOVENSKO 
za pomoc, podporu a trpezlivosť.

Aj v ďalšom roku by sme chceli umožniť za-
mestnancom členských družstiev stretávať 
sa, zabaviť sa a spoznávať nových ľudí a nové 
miesta. Preto vás aj touto cestou vyzývam, 
aby ste nám dali vedieť, čo nové by ste chceli 
spoznať, ktorú lokalitu navštíviť, prípadne ak 
viete o vyhovujúcom mieste, ozvite sa nám. 
Nápadov a návrhov nie je nikdy dosť a nás by 
potešilo, keby sa tieto akcie stali atraktívne aj 
pre tie výrobné družstvá, ktoré doteraz mož-
no nenašli odvahu pripojiť sa k nám a prežiť 
v kruhu družstevníkov krásne chvíle, plné zá-
žitkov a dobrej nálady.

Na záver mi dovoľte v  mene členov Rady 
VSOČaZ popriať vám krásne vianočné a no-
voročné chvíle, ktoré nech sú naplnené lás-
kou, pokojom a mierom v duši. Prajem vám 
veľa zdravia, radosť z malých i  veľkých vecí, 
ktoré nám život prináša, životnú iskru,   po-
tešenie z  ľudí blízkych vašim srdciam a veľa 
správnych rozhodnutí v osobnom aj pracov-
nom živote.

Martina Marhevská,
predsedníčka RVSOČaZ
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Začiatkom septembra COOP PRODUKT 
SLOVENSKO informovalo štatutárov člen-
ských družstiev o potrebe vybavenia si ob-
čianskych preukazov s  čipom pre elektro-
nické schránky, ktoré sa zavádzajú povinne 
pre všetky právnické osoby v zmysle zákona  
o e-Governmente.

V  praxi to znamená, že od 1. augusta 
2016 môžu byť do schránok právnických osôb 
doručované úradné rozhodnutia v elektronic-
kej forme. Doručené elektronické rozhodnu-
tia do schránky majú rovnaký právny účinok, 
akoby boli doručované v listinnej forme. Po-
vinná aktivácia elektronických schránok sa 
týka všetkých právnických osôb  a  teda aj 
COOP PRODUKT SLOVENSKO a druž-
stiev, no aj miest a obcí. Netýka sa fyzických 
osôb a fyzických osôb – podnikateľov.

Zmena, ktorá nastala 1. augusta 2016, spo-
číva v tom, že zriadenie elektronickej schrán-
ky sa začne povinne zo zákona. Na zriadenie 

elektronickej schránky nie je potrebný žiaden 
úkon zo strany družstiev, vykoná ho správca 
modulu elektronických schránok (Úrad vlády 
Slovenskej republiky).

Novelu zákona o e-Governmente schválila 30. 
novembra vláda Slovenskej republiky a parla-
ment by ju mal schváliť v skrátenom legislatív-
nom konaní do konca roka 2016. O predĺže-
nie lehoty na aktiváciu schránok žiadali viacerí 
podnikatelia aj Slovenská obchodná a priemy-
selná komora. Novela zavádza dve hlavné zme-
ny. Prvou zmenou je pravidlo 10 dní. 

Potom, ako správca elektronických schránok 
urobí úkon  k tomu, aby sa do nej dalo do-
ručovať, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci 
ktorej má majiteľ schránky čas na organizač-
né zabezpečenie preberania elektronických 
správ. Druhou zmenou je predĺženie lehoty 
na aktiváciu schránky do 30. júna 2017. 

V období od 1. augusta 2016 do 30. júna 
2017 nastáva prechodné obdobie, kedy je 
potrebné zo strany štatutárov aktivovať túto 
schránku na doručovanie (prvé prihlásenie). 
Ak sa schránka počas tohto obdobia neak-
tivuje na doručovanie, všetky dokumenty 
budú doručované do tejto schránky bez ohľa-
du nato, či je aktivovaná alebo nie. 

Ako si vybavíme dátovú schránku?
Na to, aby ste sme sa vedeli prihlásiť na portál 
www.slovensko.sk a aktivovať si elektronickú 
schránku na doručovanie, potrebujeme pre-
dovšetkým už zmieňovaný občiansky preukaz 
s  elektronickým čipom a  k  nemu bezpeč-
nostný osobný kód BOK (cudzinec – doklad 
o pobyte s elektronickým čipom a BOK).

Z  tohto dôvodu je nutné, aby si štatutári 
vybavili čo najskôr občiansky preukaz s elek-
tronickým čipom. Na vstup do elektronickej 
schránky nie je potrebné, aby všetci členovia 
štatutárneho orgánu družstva mali občiansky 
preukaz s elektronickým čipom. Je na zvážení 
každého družstva, koľko štatutárov bude mať 
prístup do elektronickej schránky. Za kaž-
dé družstvo však musí mať do elektronickej 
schránky prístup minimálne jeden štatutár, 
ktorý by mal disponovať občianskym preuka-
zom s elektronickým čipom.

K občianskemu preukazu s čipom je potreb-
né si zabezpečiť čítačku kariet (k dostupnos-
ti na príslušných okresných riaditeľstvách 
polície vo vašom bydlisku alebo na klient-
skom centre Ministerstva vnútra SR, Tomá-
šikova 46, 831 03 Bratislava) a  stiahnuť si 
aplikácie  eID klient  a  ovládače na čítačku, 
ktoré nájdete na internetovom linku https://
www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. Po vy-
konaní spomínaných úkonov je možné sa cez 
stránku www.slovensko.sk prihlásiť do dáto-
vej schránky v sekcii napravo „Prihlásiť sa na 
portál“. 

Ako bude prebiehať doručovanie 
do dátovej schránky?

Elektronická schránka umožní elektronické 
doručovanie úradných rozhodnutí od or-
gánov verejnej moci. Ale platí to aj opačne. 
Všetky úrady verejnej moci a právnické oso-
by s majetkovým podielom štátu sú povinné 
akceptovať korešpondenciu prostredníctvom 
týchto schránok za rovnakých pravidiel ako 
pri bežnej pošte. 

V praxi to znamená, že od 1. augusta môžu 
byť do aktivovaných elektronických schrá-
nok právnických osôb doručované úradné 
rozhodnutia v  elektronickej forme. Ak si 
právnická osoba aktivuje dátovú schránku, 
od tohto momentu môže zasielať dokumenty 
orgánom verejnej moci v elektronickej podo-
be. Doručené elektronické rozhodnutie do 
schránky má rovnaký právny účinok, akoby 
bolo doručované v listinnej forme. Doruče-
nie v tomto prípade potvrdzuje elektronická 
doručenka, zasielaná do schránky.

Mgr. Kristína Majvitorová

Povinné dátové schránky  
pre právnické osoby



Na desiatej schôdzi Národnej rady Sloven-
skej republiky bol prerokovaný návrh zákona 
o upomínacom konaní, ktorý bol následne 
postúpený do redakcie. V dôvodovej správe 
k zákonu jeho autori uvádzajú, že „návrh zá-
kona sa predkladá z dôvodu potreby urýchle-
nia konania o veľkom množstve podávaných 
návrhov na vydanie platobných rozkazov, 
zameraných na uspokojovanie peňažných 
pohľadávok žalobcov“. Tento zákon upravuje 
príslušnosť súdu, postup súdu a postup strán 
sporu v upomínacom konaní (ďalej len „ko-
nanie“), v ktorom sa rozhodujú spory o pe-
ňažných nárokoch uplatnených podľa tohto 
zákona. Ide teda o konanie, ktorého výsled-
kom je právoplatný a vykonateľný platobný 
rozkaz. 

Účelom tohto zákona je teda urýchlenie vy-
možiteľnosti pohľadávok pre veriteľov. Zákon 
zavádza nasledujúce špecifiká:

•  Zákon celé konanie koncentruje na jediný 
príslušný súd, ktorým bude Okresný súd 
Banská Bystrica.

•  Začatie konania sa začína klasicky podaním 
návrhu na vydanie platobného rozkazu. 
Zmenou však je, že tento návrh sa podáva 
výlučne elektronickými prostriedkami do 
elektronickej schránky súdu prostredníc-
tvom na to určeného elektronického for-
mulára. Návrh musí byť autorizovaný podľa 
osobitného predpisu. Listiny a vyhlásenia, 
ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť po-
dané v elektronickej podobe spolu s návr-
hom. Výzva na odstránenie chýb návrhu, 
ako aj ich samotné odstránenie, prebieha 
taktiež výlučne v elektronickej forme. Úče-
lom tejto zmeny je zabezpečenie elektronic-
kej komunikácie medzi žalobcom a súdom, 
čoho výsledkom má byť zrýchlenie konania.

•  Proti platobnému rozkazu, vydanému na 
podklade návrhu je možné podať odpor. 
Odpor musí byť v každom prípade vecne 
odôvodnený. Ak sú žalobca a žalovaný úč-
tovnými jednotkami, žalovaný musí v  po-
danom odpore uviesť, či mu bola doruče-
ná faktúra o uplatňovanom nároku, akým 
spôsobom s ňou naložil a či proti nemu 
uplatňovaný nárok eviduje alebo evidoval 
vo svojom účtovníctve, a ak ho neeviduje, 
z   akých dôvodov. Odpor musí byť v kaž-
dom prípade vecne odôvodnený.

Žalovaný môže v lehote na podanie odporu 
podať žiadosť o povolenie plnenia v splát-

kach. Táto žiadosť však bude prípustná len 
v prípade: 

•   Ak žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, proti 
nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor, 
priznaný nárok vrátane náhrady trov kona-
nia presahuje sumu minimálnej mzdy a ne-
presahuje sumu 2 000 eur, žalovaný vyhlási, 
že priznaný nárok bude zaplatený najviac 
v  desiatich mesačných splátkach a doloží 

výpisom z  účtu v banke alebo písomným 
potvrdením žalobcu, že prvú splátku naj-
menej vo výške 50 eur žalobcovi po doru-
čení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, 
že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to 
vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 
sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej 
splátky.

•  Ak odpor podaný žalovaným nie je konajú-
cim súdom odmietnutý, má žalobca mož-
nosť do 15 dní od doručenia výzvy navrh-
núť pokračovanie v konaní. Toto konanie 
už však bude pokračovať na súde prísluš-
nom podľa Civilného sporového poriadku. 

•  V konaniach podľa tohto zákona rozhoduje 
vyšší súdny úradník, pričom proti jeho roz-
hodnutiam je príslušná sťažnosť. O podanej 
sťažnosti rozhoduje sudca.

Účinnosť zákona je navrhovaná k 1. januá-
ru 2017. Zavedenie inštitútu upomínacieho 
konania podľa tohto zákona, ako aj zavede-
nia viacerých noviniek má zabezpečiť lepšiu 
vymožiteľnosť pohľadávok pre veriteľov. Len 
prax ukáže, či prijaté zmeny zabezpečia poža-
dovaný výsledok.

Mgr. Juraj Gazda
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V minulosti stromček zdobili jednoducho 
z bežne dostupných materiálov. Jabĺčka, 
orechy, drevené i papierové ozdoby, perník, 
medovníčky. Postupne s rozširovaním zvyku 
ozdobovať stromček pribúdali nové motívy 
a hlavne materiály. Sklenené vianočné ozdoby 
nie sú súčasťou našich Vianoc tak dlho, ako 
by sa mohlo zdať.

Niektoré zdroje uvádzajú vznik sklenenej 
vianočnej gule okolo roku 1847 v malom 
mestečku Lauscha v Nemecku. Výroba skle-
nených vianočných ozdôb má dodnes silnú 
tradíciu.

Výrobu tenkostennej sklenenej gule si však 
dal patentovať až v roku 1889 Francúz Pierre 
Dupont. 

Najskôr sa vyrábali jednofarebné sklenené 
gule. Pretože si táto ligotavá drobnosť získala 
na trhu veľkú obľubu, začal krátko po jej uve-
dení experimentovať s farbami aj so vzormi. 
Fúkaná guľa z jemného skla je už takpovediac 
babičkou. Oslavuje  však iba 124. narodeniny.

Na vianočnej guli sa začali postupne objavo-
vať kvety, hviezdičky, kresby vtákov, symboly 
kresťanstva a ďalšie. Guľa bola prvá vianočná 
ozdoba, ktorá sa touto technikou vyrábala. 
Dodnes sa teší veľkej obľube a je dominantou 
vianočných ozdôb. Až neskôr sa začali obja-
vovať aj ďalšie tvary. 

Veľkej obľube sa neskôr začali tešiť gule, kde 
po vyfúknutí do tvárneho skla sklári vytvo-
ria priehlbinu, jamku. Maľbou priehlbiny 
vznikali krásne jednoduché vzory. Začiatkom 
dvadsiateho storočia sa na trhu objavili prvé 
jemné sklenené srdiečka, vtáčiky, hviezdičky, 
snehové vločky, dažďové kvapky, slzy a mno-
hé iné.

Medzi dlhoročných výrobcov ručne maľova-
ných vianočných ozdôb na Slovensku patrí 
výrobné družstvo OKRASA Čadca, ktorého 
vianočné ozdoby poznajú ďaleko za hrani-
cami Slovenska a nepochybne sa môže pýšiť 
nálepkou „originálne slovenské výrobky“. 
Vianočné ozdoby zo skla si vo všetkom pod-
statnom zachovávajú starú tradíciu výroby, 

no na druhej strane sa musia rýchlo prispôso-
bovať novým trendom a želaniam zákazníkov. 
Na vývoji a návrhoch ozdôb pracujú po celý 
rok pracovníčky družstva, ktoré sa doslova 
hrajú s každým detailom. Práve od týchto 
drobností závisí úspešný predaj. V porovnaní 
s rokom 1954, keď výrobné družstvo na Ky-
suciach vzniklo, je dnes zákazník omnoho ná-
ročnejší. Kým v minulosti naši rodičia chceli 
mať stromček čo najpestrejší, súčasným tren-
dom sú jednofarebné ozdoby. A výnimkou 
nie je ani čierna farba, ktorá by u našich sta-
rých rodičov vyvolala nanajvýš zimomriavky.

Hoci v Okrase vyrábajú aj iné tvary ozdôb, 
ako napríklad zvončeky, olivy či srdiečka, 
najväčší záujem je práve o guľaté tvary. Aj tu 
sa však vkus mení a malé sklenené guľôčky 
postupne nahrádzajú väčšie. Do módy prišli 
v posledných rokoch aj veľké vianočné gule, 

Sklenené vianočné ozdoby, 
tradičné a krásne

Vianoce sú nepochybne najkrajším sviatkom v roku. 
Jedným zo symbolov Vianoc je vianočný stromček. 
Zdobenie stromčeka je rodinnou tradíciou. Každá 
rodina si tvorí svoje rituály a tým odovzdáva svoje 
posolstvá mladším členom.
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ktoré s priemerom pätnásť centimetrov vyze-
rajú skôr ako malé lopty. Tematicky sa na ne 
dokáže zmestiť jedna pekná výtvarná téma, 
napríklad malá dedina s kostolíkom, kopca-
mi a betlehemskou hviezdou.

Ročne v družstve vyrobia milióny kusov 
ozdôb. Nikdy ich nevyrábajú na sklad, vý-
robky idú priamo k odberateľom. Ťažko si 
predstaviť, koľkokrát sa musia pracovníčky 
vo výrobe nadýchnuť, fúknuť do skla a vytvo-
riť z neho ten správny tvar. Vo fúkarni, kde 
pre syčivý zvuk z horákov takmer nepočuť 
vlastného slova, sa musia ženy neustále na-
dychovať a pritom musí byť fúknutie do skla 
aj správne. Nachádza sa tu veľké množstvo 
jednoduchých sklenených tyčiek. Z týchto 
po zohriatí nad plameňom vytvoria šikovné 
ruky menšie sklenené kusy, nazývané telíč-
ka. Na tvarovanie používajú sodnodraselné 
sklo, ktoré nie je príliš tvrdé a je mimoriadne 
vhodné na tvarovanie. Horáky s plameňmi 
vydávajú poriadne teplo, odhadujú ho až 
na deväťsto stupňov. Pracovníčky musia byť 
nanajvýš obozretné, aby si nepopálili prsty. 
Musia sklo rýchlo zahriať nad plameňom, 
pootáčať, roztaviť a potom z neho vyformo-
vať fúknutím žiadaný tvar. Stratiť sa nedá ani 
sekunda. Rozohriatie musí byť rovnomerné z 
každej strany a fúkanie presné.

V mačiarni vám ako prvý udrie do nosa 
výrazný zápach acetónu. Nič lepšie zatiaľ 
odborníci nevymysleli. Experimentovali aj 
s  farbami, ktoré sa dali riediť vodou. Efekt 
však nebol zďaleka taký, ako čakali, farby 
sa ukázali nestále. Namiešať farby tiež nie 
je hračka. Naši predkovia si vystačili s nie-
koľkými základnými farbami, dnes dokážu 
v  mačiarni „vytvoriť“ viac ako tristo odtie-
ňov rôznych farieb. Postup farbenia vyzerá 
zdanlivo jednoduchý. Gule sa máčajú vo far-
bách a nechajú sa minimálne hodinu schnúť. 
Niekedy však napríklad nepriaznivé poča-
sie dokáže narobiť poriadne škrty. Ak je vo 
vzduchu vysoká vlhkosť, výrobu treba radšej 
zastaviť. Na výrobkoch sa začnú robiť fľaky, 
prípadne sa farba lúpe. V minulosti to bol 
vážny problém a neraz prácu poriadne zdr-
žal. Dnes sa používajú moderné zariadenia 
na vysúšanie priestorov.

Z mačiarne putujú výrobky do maliarne. 
Podľa návrhov výtvarníčok tu vzniká finálna 
podoba výrobkov. Je to akýsi malý výtvar-
ný ateliér, kde podľa predlohy vznikajú or-
namenty a maľby. Treba na ne pevnú ruku 

a výtvarný cit. Je to možno podobný kumšt 
ako pri zdobení perníkov. Okrem štetca sa 
veľmi často používa aj ťah lepidlom, na kto-
rý sa nanáša jemný zlatý, strieborný či fareb-
ný prášok. S trasúcimi rukami by tu žiadna 
žena neuspela. Ťahy musia byť rýchle, presné 

a jemné. Najviac sa dá pohrať práve s veľkými 
guľami, ktoré pripomínajú lopty.

Záverečná bodka za výrobou sa dáva v baliar-
ni, kde dokončujú posledné úpravy. Zreže sa 
sklenená špička, ktorá umožňovala ľahkú ma-
nipuláciu s výrobkami a na odrezaný koniec 
sa nastokne vešiačik.

Od svojho založenia sa družstvo špecializuje 
výhradne na tradičnú výrobu sklenených via-

nočných ozdôb. Výroba je zameraná na ručnú 
prácu bez využitia strojov. To zaručuje origi-
nalitu každého kusa výrobku, o čom svedčí 
neustály záujem a obdiv zákazníkov.

Každoročne sa vo svete predajú milióny kusov 
krehkých sklenených gúľ. Pre mnohé rodiny 
má vianočná ozdoba sentimentálnu hodnotu. 
Preto nie je nezvyčajné, že konkrétne ozdoby 
zostávajú v rodine roky. Vznikajú tým ne-
opakovateľné zbierky ozdôb a dekorácií. Na 
celom svete sú zberatelia, čo radi ozdobia svoj 
stromček krásnymi starými ozdobami. Vedia, 
že starožitné ozdoby z 19. až začiatku 20. 
storočia sú čoraz ťažšie dostupné. Preto svoje 
unikátne zbierky opatrujú a uvedomujúc si 
ich krehkosť len veľmi málo ich sprístupňu-
jú. Veľmi ťažko súhlasia s ich vystavovaním. 

Zakladajú si kluby zberateľov sklenených via-
nočných ozdôb.

Sklenené ozdoby stále zostávajú najkrajšou 
a najpopulárnejšou ozdobou vianočného 
stromčeka.



COOP PRODUKT SLOVENSKO  
ako záujmové združenie právnických osôb 
dlhoročne zastupuje záujmy výrobných druž-
stiev, v tom aj výrobných družstiev, ktoré za-
mestnávajú občanov so zdravotným postih-
nutím. Tým presadzuje rozvoj humanitných 
myšlienok a aj družstevného podnikania ako 
osobitnej formy podnikateľského prostredia. 

Záujem o presadzovanie práv osôb so zdra-
votným postihnutím a bohaté skúsenosti  
v tejto oblasti viedli záujmové združe-
nie COOP PRODUKT SLOVENSKO v roku 
2012 k založeniu neziskovej organizácie  

CPS DOKORÁN 
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