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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej re-
publiky vyhlásilo desiaty ročník súťaže 
o Cenu ministra hospodárstva SR „Inova-
tívny čin roka 2016“. Slovenskí podnika-
telia do nej môžu prihlásiť svoj produkt, 
proces alebo službu, ktoré inovovali v roku 
2016.
Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť 
na zaujímavé inovačné aktivity slovenských 
podnikateľov. 

Súťažiť možno v troch kategóriách:
• Výrobková inovácia
• Technologická inovácia
• Inovácia služby (netechnologický proces)

Podmienky súťaže a  podrobné informácie 
nájdete na internetovej stránke Slovenskej 
inovačnej a  energetickej agentúry: http://
www.siea.sk/inovativny-cin-roka-2016/

Európska cena za 
podporu podnikania sa 
podieľa na vyhľadávaní 
a oceňovaní úspešných 
iniciatív zameraných 
na podporu podnikov 

a podnikania v Európe. Toto ocenenie má 
tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších 
zásad a  postupov v  podnikaní, zvýšiť 
povedomie spoločnosti o pridanej hodnote 
podnikania, ako aj povzbudiť a  inšpirovať 
potenciálnych podnikateľov.

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:
• Podpora podnikateľského ducha
• Investovanie do podnikateľských zručností
• Podpora podnikateľského prostredia
• Podpora internacionalizácie podnikania

•  Podpora rozvoja zelených trhov 
a efektívnosti zdrojov

•  Zodpovedné podnikanie  
prístupné pre všetkých

Okrem toho porota udelí Veľkú cenu 
poroty  iniciatíve z  ktorejkoľvek kategórie 
na podporu podnikania v  Európe, 
ktorú bude považovať za najtvorivejšiu 
a  najinšpiratívnejšiu. Do súťaže sa môžu 
zapojiť národné, regionálne a miestne 
orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá 
zo všetkých členských štátov EÚ.
Informácie o národných kolách súťaže vám 
poskytne národné kontaktné miesto:
Oľga Némethová, SBA Slovak 
Business Agency, Tel: 02/2036 3270, 
e-mail: nemethova@sbagency.sk

Inovatívny čin roka 2016

Európska cena za podporu podnikania EEPA
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príhovor

Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,
konečne prišiel čas, keď sa aj cencúle ukuté z tvrdého ľadu zmenili na 
vodu. Roztopil sa sneh, ubolené konáre stromov, ktoré statočne drža-
li bielu prikrývku, si zoceľujú rany, aby mohli onedlho vyhnať nové 
púčiky. 

Jar je nádherná. Prináša do života radosť, smiech a dobrú náladu. 
V podnikateľskom prostredí je aj obdobím hodnotenia. Nielen uply-
nulej zimy, ale celého predchádzajúceho obdobia, kalendárneho roku 
2016.

V rámci združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO sa chystáme 
hodnotiť ďalší úspešný rok. Nebol prechádzkou ružovou záhradou, 
borili sme sa s množstvom prekážok a problémov. 
Dnes však môžeme byť s výsledkom spokojní. 
Podarilo sa nám udržať postavenie nášho združenia ako najvyššieho 
stánku všetkých výrobných družstevníkov v rámci celoslovenského 
družstevného hnutia, aktívne vstúpiť do formujúcich sa legislatívnych 
procesov. 

Na spoločných prezentačných akciách sme dôstojne podali svedectvo 
o existencii výrobných družstiev, ponuke ich tradičných výrobkov či 
služieb, ukázali zomknutosť, solidaritu a ochotu podporovať sa. 
Úspešne pokračujeme pri výchove našej budúcej inteligencie. Prezen-
táciou družstevníctva na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa sna-
žíme zmeniť názor budúcich manažérov na družstevné podnikanie. 
Iniciovali sme vypísanie súťaže študentských prác na tému družstvo 
a konkrétne podmienky jeho fungovania v súčasnosti. 
Podporovali sme aktivity pedagógov, študentov a žiakov Súkromných 
stredných odborných škôl v Poprade a Bardejove, ktorých sme zriaďo-
vateľom. Na oplátku nás naši žiaci a študenti vzorne reprezentovali na 
rôznych podujatiach a tiež po ukončení štúdia na svojich pracoviskách. 
Pritom sme nezabudli na hospodárne nakladanie s majetkom združe-
nia a na dosahovanie naplánovaných výsledkov hospodárenia. 

Sledujeme i členské družstvá nášho združenia pri každodennom boji 
o  ich miesto v podnikateľskom prostredí. Ponúkame konkrétnu po-
moc i poradenstvo. 
Rok 2016 dopadol pre väčšinu dobre. 
Napriek tomu sme, tak ako ostatní podnikatelia v našej krajine, stále 
nespokojní s vývojom podnikateľského prostredia. Aj za štvrtý štvrťrok 
2016 sme vývoj zhodnotili negatívne. Dôvodom sú najmä legislatívne 
zmeny, z ktorých niektoré, napríklad zníženie sadzby firemnej dane 
alebo úpravu konkurzov a exekúcií, hodnotíme pozitívne. Na opačnej 
strane však výrazne vychýlilo váhu zavedenie dane z dividend alebo 
odvodu z neživotného poistenia. Podobne je to aj pri dopadoch záko-
na o službách zamestnanosti či zákona o odpadoch. 
A stále rezonuje nízka vymožiteľnosť práva, neuplatňovanie princípu 
rovnosti pred zákonom, neriešené korupčné kauzy, finančná a byro-
kratická záťaž.

Okrem toho všetkým podnikateľom výrazne zväzuje ruky nedostatok 
prácechtivých uchádzačov o zamestnanie. Žiaľ, dobehol nás zle nasta-
vený systém stredného odborného školstva, zanedbaná výchova odbor-
níkov skutočne použiteľných v praxi.

Čoraz viac sa začíname vo firmách stretávať so zamestnancami zo za-
hraničia. Napriek tomu, že o probléme hovoríme dlho a otvorene aj 
v zamestnávateľskej organizácii, ktorej sme členom, voláme SOS, žiad-
ne nápravné opatrenia ešte nepriniesli očakávané výsledky. Zostáva 
nám veriť, že kompetentní riešenie tohto závažného problému, ktorý 
ohrozuje priemysel a podnikanie, nepodcenia a najmä ho zvládnu včas. 

Myslím, že toto mala byť priorita už dávno. Nie je všetko len rozhodo-
vať o zvyšovaní minimálnej mzdy, politicky bez uplatnenia základných 
ekonomických princípov, akými sú produktivita práce a s ňou súvisia-
ca rentabilita výroby. 
Rastúca minimálna mzda nám sťažuje prácu najmä v družstvách, ktoré 
zamestnávajú zdravotne postihnutých. Vykonávajú zákazky pre veľké 
nadnárodné spoločnosti v tzv. práci vo mzde. Nemajú priestor na zvy-
šovanie ceny za prácu po každom zákonnom navýšení miezd a dostá-
vajú sa do problémov. 
Ak nechcú pripraviť o prácu svojich zamestnancov, radšej sklonia hla-
vu a opäť nájdu nejaké miesto, kde sa ešte, už niekoľkýkrát, dá ušetriť. 
Často aj na úkor pracovných podmienok či obslužného personálu. 
Niekedy si kladiem otázku, dokedy tento politicky riadený trend bez 
akéhokoľvek benefitu práve pre firmy so zdravotne postihnutými za-
mestnancami títo vydržia. 

Samozrejme, nemajú to jednoduché ani ostatní. Viem, že dosiahnuté 
výsledky síce prinesú spokojnosť pracovným kolektívom, ale každým 
rokom si vyžadujú väčšiu dávku energie a stresu. 
Za všetko ďakujem. 

Na prahu prichádzajúcej jari vám prajem novú obrovskú dávku op-
timizmu i dobrej nálady. Určite ju všetci 
budeme potrebovať. 

A tiež príjemné prežitie 
blížiacich sa veľkonočných 
sviatkov.

 Ing. Iveta Chmelová
 predsedníčka 
 COOP PRODUKT 
 SLOVENSKO
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Opýtali sme sa, čo očakávajú naše družstvá  
od roku 2017 a aké novinky chystajú na trh 
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava

Počas celého roku 2016 sme sa snažili pripravovať na trh novinky 
v  špičkovej kvalite, ktoré zodpovedajú súčasným trendom a zároveň 
sú užívateľsky príťažlivé. V tomto trende chceme pokračovať aj 
v roku 2017. Cieľom bude priniesť na trh aj inovatívne a kvalitatívne 
výnimočné výrobky, ktoré oslovia zákazníka originalitou a kvalitou. 
Aj týmito krokmi chceme zabezpečiť Tatracheme trvalé a stabilné 
postavenie na trhu.

Ing. Marián Javorka, predseda družstva

ŠAMOTKA, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany

V roku 2017 naše výrobné družstvo prichádza na trh z novým 
výrobkom – nádobou na skladovanie bravčovej masti. Dúfame, že 
touto 5 litrovou nádobou opäť oslovíme našich zákazníkov.
Každým rokom sa snažíme prinášať na trh nové výrobky, alebo 
inovovať tie staršie. Sme veľmi radi, že sa zo strany verejnosti stretávame 
s pozitívnymi ohlasmi na našu prácu a so záujmom o naše výrobky. 

Ján Národa, predseda družstva

ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov 

Už v príspevku v minulom čísle časopisu Výrobné družstevníctvo sme 
sa netajili očakávaním dobrého hospodárskeho výsledku za rok 2016.  
A v roku 2017 očakávame dosiahnutie ešte lepších výsledkov, čo je 
podložené rozšírením spolupráce s našimi obchodnými partnermi.

Po presune foriem na výrobu držiakov EČV z Macedónska, ich 
následnom oživení a postupnom nabehnutí výroby dodávame nášmu 
zákazníkovi držiaky v dvojnásobnom objeme v porovnaní s minulým 
rokom. Dokážeme vyrobiť a dodávať držiaky na všetky typy áut a EČV 
v Európe, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Mesačne vyrobíme a dodáme cca 
150 000 držiakov. Momentálne pracujeme na výrobe novej formy pre 

JEDINEČNÝ 

PRÍPRAVOK 

URČENÝ 

NA MODERNÝ 

NÁBYTOK

JEDINEČNÝ 
JEDINEČNÝ 
JEDINEČNÝ 
JEDINEČNÝ 

PRÍPRAVOK 
PRÍPRAVOK 
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PRÍPRAVOK 

URČENÝ 
URČENÝ 

NA MODERNÝ 

NA MODERNÝ 

NÁBYTOK
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✓ nemastí   

✓ odstraňuje prach   

✓ čistí šmuhy a odtlačky
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NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske 
Po zaslúžených dňoch oddychu na prelome rokov, sme 3. januára 
s veľkými očakávaniami, ale aj plní odhodlania vstúpili do nového roku 
2017. Hneď pri prvých stretnutiach sme si položili otázku, čo nám tento 
rok prinesie a či bude aspoň taký úspešný ako rok minulý. Silné mrazy, 
ktoré nás všetkých zaskočili už na prelome rokov, pokračovali prakticky 
celý január a nočná teplota sa pohybovala v rozmedzí od -13 do -18 ºC. 
K očakávanému zlepšeniu pracovných podmienok po zmene vykurovania 
výrobných priestorov, keď sme odstavili kotolňu na tuhé palivo a prešli na 
vykurovanie plynovými infražiaričmi, síce prišlo, bolo však len minimálne. 

Budeme musieť uskutočniť ďalšie opatrenia v oblasti zateplenia a zníženia 
únikov tepla. Zároveň sme konštatovali, že so starou kotolňou (ak by nám 
ešte vydržala) by podmienky neboli určite lepšie. Staré výrobné priestory si 
vyžadujú minimálne výmenu okien, opravu žľabov, zateplenie podhľadov. 

Aj v tomto roku budeme musieť ešte zmenšiť priestory, v ktorých 
sústredíme výrobu tak, aby sme znížili výmeru vykurovaných 
priestorov. Mnohé priestory, ktoré boli v minulosti určené na výrobu, 
sa zmenia na nevykurované skladové priestory. Napriek tomu, že sa 
zníži výmera výrobných priestorov, zachovávame si všetky technológie 
a technologické linky, na ktorých vyrábame výrobky, ktoré sú na trhu 
stále ešte žiadané a ktorých výroba je pre nás ekonomicky výhodná. 

V budúcnosti preto už neuvažujeme s výrobou mycích handier, 
prachoviek (a vôbec so žiadnou konfekčnou výrobou krajčírskeho 
charakteru), s výrobou poťahových látok a s niektorými netkanými 
textíliami s nízkym profitom, respektíve s výrobkami, pri ktorých 
sme dosahovali dlhodobo stratu. Budeme pokračovať vo výrobe 
netkaných textílií pre obuvnícky, nábytkársky a odevný priemysel. 
Výroba niektorých technických textílií na poľnohospodárske účely 
a na izoláciu potrubia bude zachovaná taktiež. Očakávame zvýšenie 
výroby izolačných materiálov z vlny a je predpoklad na navýšenie 
odbytu tkaných textílií kobercového typu na kynologické účely.

V minulom roku a aj v tomto roku dúfame, že nám naši doterajší 
obchodní partneri zachovajú svoju priazeň, že nájdeme opäť aj 
niektorých nových, predovšetkým menších odberateľov a naše 
výrobky budú smerovať nielen na Slovensko, ale aj do už tradičných 
destinácií v Česku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku a prostredníctvom 
našich obchodných partnerov nájdu hlavne kynologické tkaniny svoje 

trh v USA, kde je plánovaná výroba vzoriek v marci 2017 a takmer 
okamžité nabehnutie na sériovú výrobu. 

Po presune prvých foriem na výrobu hračiek z Nemecka došlo aj 
k presunu zostávajúcich 24 foriem pred koncom roku 2016 a postupne 
z týchto foriem začíname dodávať výrobky, teda hračky. Väčšinou 
ide o výrobu rôznych formičiek do piesku, ktoré však tvoria jeden 
z  komponentov pre súpravy do piesku. Tie sú balené spolu s našimi 
vedierkami, kanvičkami, sitkami, lopatkami, hrabličkami, takže dnes 
už nedodávame jednotlivé výrobky na montáž do Nemecka, ale 
kompletizujeme a balíme ich u nás a posielame už hotové výrobky. 
Presunuli sme k nám aj výrobu označenú prívlastkom „Design” – ide 

o výrobu hrabličiek, lopatky, kelne a hladidla s dvojfarebnou rúčkou. 
Výroba a predaj týchto výrobkov predstavuje desiatky tisíc kusov 
ročne. Novinkou nášho zákazníka je nová kolekcia pod označením 
Ostern – Veľká noc. Tvoria ju súpravy do piesku s motívom kuriatka 
a  zajaca a úplne nové formičky v podobe zajaca a vajíčka.

Predovšetkým formička zajačika v ružovej farbe a v podobe prívesku na 
kabelku mala na februárovej výstave hračiek v Norimbergu obrovský 
úspech. Rozšírením ponuky v sortimente pyramíd je pyramída 
žirafa, ktorá mala svoju premiéru na spomínanej výstave hračiek. 
Naši odberatelia sú si vedomí skutočnosti, že bez nových výrobkov, 
bez inovácií a bohatej ponuky zákazníkovi by ich podnikanie bolo 
ohrozené. Teší to aj nás a robíme všetko preto, aby sme naplnili ich 
predstavy o kvalitnej výrobe a spoľahlivých dodávkach výrobkov.

                          Ing. Miroslav Karabinoš, predseda družstva
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NOVOCHEMA, družstvo Levice 

Chemická výroba, ktorá je nosnou výrobou v našom družstve, 
je značne závislá od charakteru počasia. Veď kto z nás by uvažoval 
v chladnom a daždivom počasí nad úpravou domu či oplotenia. 
V minulom roku hlavne škaredá jeseň odradila našich zákazníkov od 
realizácie náterov a tým aj nákupov náterových hmôt. I napriek tomu 
sme po úspešnom prvom polroku mohli celý rok 2016 hodnotiť ako 
úspešný, v predaji porovnateľný s rokom predchádzajúcim. 
Chcel však opäť viac úsilia, financií na marketing a tiež na zapracovanie 
legislatívnych zmien do úpravy etikiet a technickej dokumentácie 
produktov. Samozrejme nespíme na vavrínoch. Keďže vidíme, že 
zákazníci stále dopytujú nové produkty z nášho portfólia, pracujeme 
na modernizácii existujúcich výrobných procesov i nových výrobkov. 
Pre chemickú sezónu 2017 sme pripravili dve novinky, na ktorých 
práve prebiehajú finálne kvalitatívne skúšky a skúšky poveternostnej 
odolnosti v akreditovaných skúšobných inštitúciách. Nechcem 
predbiehať, preto prezradím aspoň toľko, že jeden produkt bude nový 
náterový systém na ochranu dreva, tentoraz na hĺbkovú penetráciu. 
Druhý produkt bude pre špeciálnu antikoróznu ochranu kovov, na 
náter rôznych typov kovových podkladov v exteriéroch, zameraný 
najmä na pozinkovaný podklad, samozrejme v širokej škále odtieňov. 

A už dnes máme schválené projekty aj finančný balík na novinky 
budúcich chemických sezón. Rozbiehame laboratórne skúšky 
v  zmluvných laboratóriách aj doma. 
Pritom, nezabúdame ani na existujúci sortiment.
Sme presvedčení, že len cestou neustáleho zlepšovania si môžeme 
uchovať priazeň zákazníkov. Ináč neobstojíme v tvrdom konkurenčnom 
boji, aký sa vo výrobe náterových hmôt vedie už niekoľko rokov.

Ing. Rastislav Uhnák, obchodný riaditeľ 

ATAK, výrobné družstvo Prešov 

ATAK výrobné družstvo zameriava svoju 
letnú kolekciu na volný čas, ako doplňujúcu 
k inovovaným výrobkom pre tímové 
športy. Základom voľnočasovej kolekcie sú 
tričká, polokošele, šortky, pánske a dámske 
elastické nohavice rôznych dlžok ako aj 
ľahké vychádzkové súpravy a mikiny. 
Použité materiály sú hlavne zmesová 
bavlna, technické mikropolyestery 
a  elastické materiály s  obsahom lycry. 
V súčasnosti pracujeme na príprave 
oblečenia pre našich paralympionikov 
PJONGČANG 2018, ako aj kooperujeme 
s Olympijským výborom na vybavení 
našich olympionikov.

Ing. Peter Bobák, predseda družstva 

uplatnenie aj mimo krajín EÚ. Z hľadiska zamestnanosti sa budeme 
snažiť zachovať zamestnanosť na úrovni 15 – 16 zamestnancov 
tak, aby sme udržiavali produktivitu práce a ekonomické výsledky 
v  kladných ukazovateľoch. Bohužiaľ, prichádzame však do obdobia, 
keď sa niektorí z terajších zamestnancov a členov budú v tomto roku 
a v rokoch nadchádzajúcich pomaly dostávať do dôchodkového veku.
Zo skúseností z minulého roka ako aj zo začiatku tohto roka však bude 
veľmi veľkým problémom nájsť v obci, prípadne v regióne dostatočne 
spoľahlivého a zručného zamestnanca, ktorý bude ochotný za mzdu, 
ktorú mu môžeme poskytnúť, pracovať. Naše vyplácané mzdy sa 
ešte stále pohybujú nad úrovňou minimálnych miezd, ale dokedy to 
tak bude? Som si vedomý toho, že pracujúci si zaslúžia vyššie mzdy, 
ale naše predajné ceny nemôžeme pri každom zvýšení minimálnej 

mzdy zvyšovať, pretože tieto nové ceny by boli pre kupujúcich 
neakceptovateľné. Naše vlastné rezervy sú už takmer vyčerpané, 
ba práve naopak, v blízkom čase budeme musieť veľa finančných 
prostriedkov venovať na opravy a údržbu, o obnove strojného 
zariadenia už ani nehovoriac. 

Pokiaľ niekto bude nariadením zvyšovať neúmerne výšku minimálnej 
mzdy a nebudú prijímané žiadne opatrenia na ochranu pred neúmerne 
lacnými dovážanými textilnými výrobkami predovšetkým z Ázie, ktoré 
navyše v mnohých prípadoch nespĺňajú kvalitatívne a bezpečnostné 
požiadavky predpísané na naše výrobky, tak textil na Slovensku a aj 
v  EÚ skončí úplne.

Ing. Ľuboš Sládek, predseda družstva 
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zo života družstiev

Po zime sa do našich domovov a záhrad vracia jar, ktorá je spojená s prí-
chodom teplejších dní  a tým aj začatím prác v záhradkách. Čoraz viac 
majiteľov záhradiek sa vracia k myšlienke zabezpečiť seba a svojich blíz-
kych kvalitnou, vlastnoručne dopestovanou zdravou zeleninou a ovo-
cím. V súčasnosti sa stali nenahraditeľnými pomocníkmi záhradkárov 
malé záhradné mechanizmy, ktoré uľahčujú namáhavú ručnú prácu.

Naše  výrobné družstvo má vo výrobe malej záhradnej mechanizácie 
dlhoročnú tradíciu. Prvé rotačné kypriče boli vyrobené  v prevádzke Ag-
rotech v roku 1986. Po nábehu výroby nastal veľký záujem o vyrábané 
mechanizmy. Naše výrobky boli kompatibilné s pohonnými jednotkami 
vyrábanými firmami Diamonmotor Rajec (PA 60, PA 80) a Považské 
strojárne (Agzat). Po revolúcii sa v dôsledku privatizácie a zmien vý-
robného programu v uvedených firmách ocitlo naše družstvo v zložitej 
situácii z  dôvodu nedostatku pohonných jednotiek na svoje mechaniz-
my. Z uvedeného dôvodu, ku ktorému sa ešte pridal silnejúci dovoz 
z východných krajín, mal za následok, že v roku 2000 sme riešili otázku, 
či vo výrobe malej záhradnej mechanizácie ďalej pokračovať. Po určitých 
organizačných zmenách a nadviazaní spolupráce s obchodnými firmami 
dovážajúcimi pohonné jednotky, ale hlavne vďaka kvalitnej práci našich 
konštruktérov, ktorí odviedli obrovský kus práce,  pri rozšírení počtu 
prídavných zariadení a ich prispôsobení na nové pohonné jednotky sme 
vo výrobe pokračovali a súčasnosť nám potvrdzuje, že toto rozhodnutie 
bolo správne. Za posledné desaťročie zaznamenávame pravidelne me-
dziročný nárast v predaji. Náš systém je navrhnutý ako stavebnicový. 
V súčasnosti ponúkame osem prídavných zariadení.

Základom je rotačný kyprič (na obr. RT 31 a AS 30), ktorý ponúkame 
v ôsmich variáciách a dokážeme ho osadiť na takmer všetky pohonné 
jednotky. Po nenáročnej úprave je možné rotačný kyprič osadením obo-
rávacích kolies (OK 97, OK-V) a oborávacieho pluhu (OP 15) prispô-
sobiť na sadenie a ohŕňanie zemiakov.

Do systému ďalej patrí vyorávací pluh na zemiaky (VP-97), orbové 
návleky a orací pluh (OP 15). Veľmi vďačným pomocníkom, hlavne 
v súčasnosti, keď sú čoraz väčšie problémy s likvidáciou odpadu, je drvič 
záhradného odpadu. Osadením pohonnej jednotky je možné drviť vetvy 
zo stromov a z viniča v záhradách a viniciach bez možnosti prístupu k el. 
energii.

Našim „najmladším“ pomocníkom je vyhrabávač trávnika, ktorého vý-
hodou je taktiež možnosť využitia hlavne v sadoch bez nutnosti prístupu 
k el. energii.

V súčasnosti pracujeme na ďalšom rozširovaní počtu prídavných zaria-
dení a tým aj k  uspokojovaniu potrieb zákazníka, v čom nám veľmi 
pomáha každoročná účasť na výstave Agrokomplex, kde sme v priamom 
kontakte so zákazníkmi a vieme si s nimi odkonzultovať ich pripomien-
ky a požiadavky. Naše výrobky si získali dôveru  zákazníkov hlavne svo-
jou kvalitou a ponúkame ich u takých renomovaných predajcov ako 
ŠUPA-technika, BOEL, NOVÁTOR a ďalší.

Ing. Jozef Bernát, predseda družstva

Jar v záhrade

Rotačný kyprič RT 31
Spojka 120 mm

Oborávacie kolesá OK-V
So zaisťovacou skrutkou

Na vývod hriadele Pr. 25 a
6-hr. vývod hriadele

Rotačný kyprič RT-31
Spojka 80 mm

Orací pluh OP1

Rotačný kyprič AS-30
Spojka 120 mm

Oborávací Pluh  
OP -15

Rotačný kyprič AS-30
Spojka 120 mm

Vyorávací pluh VP-97

Oborávacia súprava

Vyhrabávacie ústrojenstvo

Oborávacie kolesá OK-96
Pre vývod Pr. 25

Drvič záhradného odpadu

Oborávacie kolesá OK-97
Pre 6-hr. vývod 

Vyhrabávač trávnika
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Krása schovaná v hračkách

zo života družstiev

Hra sprevádza človeka od počiatku. V živote každého človeka sa hra hrá.  
Patrí k nemu od kolísky do smrti. Je to proces, v ktorom sa človek učí  
poznávať svet a rozumieť mu. Aby bola hra hrou – treba do nej vstúpiť...

„Všetko je hra,“ tvrdí holandský historik Johan Huizinga, aj keď toto 
konštatovanie vyznieva ako lacná metafora, je to múdrosť, ku ktorej 
dospel už Platón, keď nazval človeka hračkou bohov.
Odkiaľ sa zobrali hračky, nikto s určitosťou nevie. Dá sa však predpo-
kladať, že s prvými deťmi vznikli aj prvé predmety na hranie. Záznamy 
o hrách pochádzajú zo stredoveku. Grécke a rímske deti sa zvykli hrať 
s loptou, rapkáčikom a u dievčat patrili medzi obľúbené hračky hline-
né bábiky či hračky na spôsob vĺčika.
 
Ťažšie to mali deti v  puritánskych rodinách, kde rodičia zakazovali 
deťom hrať sa, keďže hra bola vnímaná ako oslava posvätených dní, 
v  ktoré oni neverili. Napriek tomu rodičia vo viktoriánskej ére po-
voľovali hru vo sväté dni iba s určitými hračkami, ktoré podporovali 
morálnosť či vieru. Preto nie div, že motívy hračiek boli biblické a vy-
obrazovali život svätcov, ako napríklad hra s Noemovou archou.

Prvé hračky produkované na komerčnej báze sa začali vyrábať v 18. 
storočí, čím sa stali lacnejšími a dostupnejšími pre bežných ľudí. Bo-
hatšie rodiny si mohli dovoliť nielen krajšie hračky, ale snažili sa ku-
povať aj konštrukčne náročnejšie a teda aj drahšie hračky. Už vtedy si 
bohatí a vzdelaní ľudia uvedomovali, že hračky ako napríklad plastické 
mapy, knihy, puzzle a stolové hry vplývali na mentálny rozvoj detí.
 
Dopyt po hračkách rástol, čo umožnilo vznik prvých hračkových 
manufaktúr ku koncu 19. storočia. Niektoré existujú dodnes. Medzi 
prvé hračky vyrábané dnes už hračkovými gigantmi patrili vojačikovia, 
farmy, zvieratá a zoo, kovboji, indiáni a hračky inšpirované priemy-
selnou revolúciou ako napríklad vláčiky na železnici. Jedna z doteraz 
existujúcich hračkárskych spoločností HORNBY začínala s výrobou 
mechanických hračiek od roku 1907 a v roku 1920 predstavila prvé 
komerčne predávané modelové vláčiky s  hodinkovým motorčekom. 
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zo života družstiev

Produkcia hračiek sa pozastavila počas obdobia vojen v 20. storočí. 
Neznamenalo to koniec hier, ale návrat k ručne vyrobeným hračkám, 
pleteným bábikám vyrobeným doma z dostupných materiálov.
Priemyselná revolúcia a celkový pokrok vo vývoji hračiek  motivoval 
výrobcov hračiek k zlepšeniam už existujúcich hračiek. Čím reálnej-
šie, pohyblivejšie, nápaditejšie, tým väčší záujem. Bábiky, ktoré nielen 
klipkajú očami, ale plačú a cikajú do plienky, či stavebnice umožňu-
júce deťom postaviť si svet tak, ako ho vidia ony a nie podľa predlohy, 
sa stávajú hitom v 20. storočí. Obdobie kinematografie, televízia a ne-
skôr dostupnosť informačných technológií ovplyvnili trendy a spô-
sob predaja hračiek. Figúrky a hračky ako Vláčik Tomáš, Spiderman, 
Malá morská víla či Malý Pony sa stali žiadanými medzi deťmi vďaka 
televíznym programom a rozprávkam.

Aj naše výrobné družstvá sa venovali výrobe hračiek, napríklad výrob-
né družstvo MLAĎ Handlová, ktorého plyšový medveď Miša, maskot 

olympijských hier v Moskve v roku 1980, bol známy po celom sve-
te. Medzi výrobcov hračiek patrilo aj výrobné družstvo ROZKVET 
Banská Bystrica, SLUŽBA Nitra a ELEKTROPLAST Prešov. Výrob-
né družstvo ELEKTROPLAST Prešov zostalo hračkám verné dodnes 
a ich plastové hračky robia radosť deťom doma, ale aj v zahraničí.

Aj v tomto roku sa ELEKTROPLASTu, ako výrobcovi  hračiek pre 
rakúsku spoločnosť GOWI GmbH, dostalo cti, môcť sa zúčastniť ce-
losvetového veľtrhu hračiek v Norimbergu, kde sa prezentovalo viac 
ako 2 850 vystavovateľov z viac ako 60 krajín sveta. Ide o najväčšiu 
akciu pre prezentáciu značkového tovaru i tovaru hromadnej spotreby, 
kde sa každoročne vystavuje okolo jedného milióna výrobkov, z toho 
veľa produktových premiér. Výrobcovia a predajcovia zo všetkých kútov 
sveta zabrali celú plochu výstaviska s hračkami pre deti od kojeneckého 
veku až po „dospelé deti“. Ako každý rok na výstave si našli priestor aj 
najpopulárnejšie postavičky z rozprávok a filmov pre deti. Či už to boli 
Šmolkovia, Máša a medveď alebo postavy z Ľadového kráľovstva. 

Zástupcovia družstva strávili na výstave príjemné 
dva dni. Pri uzavretí nových obchodov zohrala 
podstatnú úlohu aj ich účasť. Mohli podať pres-
nejšie, technické informácie o jednotlivých vý-
robkoch. Hovorí sa, že kto sa na tejto výstave 
nezúčastní, akoby ani v biznise nebol. Podľa 
predsedu družstva Ing. Miroslava Karabinoša 
je toto tvrdenie pravdivé. 
 
Ako povedala Zuzka Lacová z výrobného 
družstva: „So záujmom som vstupovala do kaž-
dého nového pavilónu. Opäť som sa vrátila do 
detských čias, čo bolo veľmi príjemným oddychom 
v dnešnom hektickom, uponáhľanom svete.  Stre-
tla som sa totiž s  modernejšou obdobou hra-
čiek,  s  ktorými som sa pred pár rokmi hrala 
ja. Už teraz som plná očakávaní, čo nás čaká 
budúci rok, čo nové sa v hračkárskom biznise 
inovuje a vymyslí.“

Zuzana Lacová 
Bc. Zuzana Cáková
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Zabudnite na starosti a dajte sa unášať 
do sveta farieb, neuveriteľných tvarov 
a bezhraničnej fantázie...
Výstava s názvom „Emócie v obrazoch“ zaujala študentov SSOŠ 
v Bardejove a spolu s učiteľkami odborných výtvarných predmetov 
Mgr. Popjakovou a Mgr. Čobejovou sa rozhodli prijať pozvanie od 
pani Emílie Moravcovej z galérie Hornošarišského osvetového stre-
diska na besedu s maliarkou Annou Benovou. Príjemné prostredie aj 
rozprávanie maliarky o živote a tvorbe, o inšpirácii a farbách študentov 
veľmi zaujalo.
Pani Anna Benová pracuje aj s technikou enkaustika, ktorá je pre štu-
dentov menej známa. V rámci tvorivého workshopu nám ponúkli, aby 
sme si túto techniku vyskúšali. Študenti si touto nezvyčajnou techni-
kou vytvorili zaujímavé výtvarné diela.

Táto maliarska technika bola známa už v stredoveku a keď sa už zdalo, 
že jej odzvonilo, prišlo 20. storočie. To ju prebudilo k životu a znova 
učinilo z maľby horúcim voskom zaujímavú techniku, ktorá umožňuje 
všetkým ešte väčší rozlet. Neodolateľná je predovšetkým jej pestrofa-
rebnosť, ľahkosť, kreativita. Nepoužívajú sa pri nej štetce, ale špeciálne 
enkaustické žehličky, na ktoré nanášate vosk a ten potom žehličkou na 
papier, kde doslova čarujete s farbami. Tvoriť môžete obrazy konkrét-
nych vecí, avšak ak je enkaustika na niečo geniálna, je to tvorba ab-
straktná. Svet enkaustiky žiakov nadchol natoľko, že sa s ňou nechceli 
rozlúčiť a hneď si sami zaobstarali pomôcky potrebné na jej tvorbu. 
Ako vznikali ich prvotiny v tejto technike si môžete pozrieť vo fotoga-
lérii na stránke našej školy.

Mgr. Michaela Popjaková

Na výstave s názvom „Naše umenie, náš 
svet 3“ vo výstavnej sieni Hornošarišského 
osvetového strediska opäť, po dlhšom čase, 
rozprávali svoje príbehy študenti Súkromnej 
strednej odbornej školy v Bardejove, odbor 

propagačná grafika. Tentoraz sa k súčasným 
študentom pridali aj absolventi školy, ktorí 
maturovali v predošlých školských rokoch 
Petra Kaščaková, Jana Mária Mizeráková, 
Viktor Boža, Matej Žatkovič, Martin Grega, 
Ľubomír Baláž.

Na výstave predstavili práce, ktoré vytvorili 
vo svojom voľnom čase a zúročili tu všetky 
zručnosti a vedomosti z odborných pred-
metov. Návštevníci si mohli pozrieť kresby 
portrétov, perokresby, maľby, grafiky, ale aj 
niektoré záverečné ročníkové práce. Študenti 
vytvárali diela aj podľa rôznych zadaní na vy-
učovaní. Preto je dobre, že tieto diela neosta-
nú skryté v archíve školy, ale zaslúžia si, aby 
ich videla široká verejnosť.

Počas štúdia v tomto odbore získavajú žiaci 
kvalifikáciu ako kreatívni pracovníci v oblasti 
grafického dizajnu. Buduje sa u nich vzťah 
k všetkým formám umenia, učia sa oriento-
vať v oblasti výtvarnej kultúry zameranej na 
propagáciu. Po ukončení prípravy vedia sa-
mostatne výtvarne myslieť a presadzovať nové 
netradičné návrhy a postupy pri výtvarnej 
realizácii grafickej problematiky. Sú schopní 
kreatívne a samostatne riešiť zadané úlohy 
od vytvorenia návrhu cez jednotlivé techno-

logické a digitálne postupy až po konečnú 
realizáciu. 
Mnohé vystavené práce odkrývajú ich vnútro. 
To, o čom snívajú, čo ich inšpiruje a zaujíma. 

Vernisáž výstavy sa začala netradične, mód-
nou prehliadkou, ktorú pripravili učitelia 
a  žiaci ďalších študijných a učebných od-
borov na SSOŠ v Bardejove – kozmetička, 
vizážistka a kaderníčka. Dievčatá predviedli 
prítomným spoločenské, klasické, ale aj ex-
travagantné účesy a mejkap. Po skončení bolo 
pre všetkých pripravené pohostenie, o ktoré 
sa postarali učitelia a žiaci odboru hostinský. 
Hudobný sprievod celej vernisáže zabezpečili 
žiačky študijného odboru animátor voľné-
ho času Erika Sokolová a Marta Gadušová. 
Všetkým zúčastneným aj organizátorom 
patrí veľká vďaka. Veríme, že sa na takýchto 
spoločných akciách školy budeme stretávať 
čo najčastejšie. Osobitne patrí vďaka Hor-
nošarišskému osvetovému stredisku za to, že 
umožnili realizáciu takejto skvelej akcie a dali 
tak priestor mladej generácii na prezentáciu 
svojej tvorby.

Mgr. Michaela Popjaková
Mgr. art. Iveta Lenková

Emócie  
v obrazoch

Naše umenie, náš svet 3



Dňa 14. decembra 2016 sa žiaci III. A a III. B 
triedy zúčastnili na odbornej exkurzii vo Vý-
chodoslovenskej galérii v Košiciach. So záuj-
mom si prezreli jednotlivé výstavy a aktívne 
sa zapojili do prezentácie.

Ako prvú si prezreli výstavu, ktorá ukazu-
je dôležité momenty v dramatickom živote 
a  diele jedného z najsvojráznejších predsta-
viteľov skupiny autorov obdobia, označova-
ného ako Košická moderna, Ľudovíta Felda. 
Autor je povestný svojou vľúdnou priateľskou 
povahou a nadšením dôkladne kresliť, portré-
tovať a zaznamenávať košické zákutia, vidiec-
ke scenérie, ale rovnako je známy ako pamät-
ník holokaustu a Mengeleho maliar. Výber 
diel predstavuje najrozsiahlejšiu a najobsiah-
lejšiu kolekciu Feldových diel zhromaždenú 
po dvadsiatich piatich rokoch od autorovej 
smrti. Vyše 100 prác, kresieb, grafík, akva-
relov a olejomalieb zachytáva premeny jeho 
autorského rukopisu. V tejto časti výstavy si 
mohli žiaci skúsiť nakresliť svoje dielo na ste-
ny galérie. Bol to pre nich nový a zaujímavý 
zážitok, ich práca tak ostala zaznamenaná na 
stene pre ďalších návštevníkov, ktorý ju tiež 
môžu doplniť.

V ďalšej časti galérie nás zaujala výstava sú-
časného autora Michala Machciníka, ktorý 
sa vo svojich výtvarných realizáciách zaobe-

rá skúmaním priestoru ako fyzickej entity 
v konfrontácii s odkazom vyjadreným v so-
chárskom médiu. Zaujíma ho predovšetkým 
prirodzená stopa ako určitý druh záznamu či 
zápisu, ktorý bol vytvorený spontánne, bez 
vonkajšieho vplyvu. Krajinné stopy v kontex-
te jeho tvorby predstavujú záznamy prírod-
ných procesov, ktoré narúša anorganickým 
materiálom. Autor zaujímavým spôsobom 
dokumentuje vznik a zánik lesných príbyt-
kov, stopy po človeku v krajine a záznamy 
vyryté do kôry stromov. Jeho performatívny 
spôsob zasahuje do krajiny, avšak nenarúša jej 
biologickú rovnováhu. Fotografickým moni-
torovaním konkrétneho priestoru a grafický-
mi odtlačkami prenáša organické kresby na 
papierové médium, ktoré následne konštruu-
je do sochárskych kulís s adaptáciou do gale-
rijného priestoru.

Žiakov však najviac zaujala výstava s názvom 
„LEVEL“, ktorá diváka prenesie do zneisťu-
júceho sveta naliehavých odkazov, do sveta na 
pomedzí hmatateľného (v podobe klasického 
sochárskeho materiálu) a virtuálneho. Autori 
výstavy, slovenskí výtvarníci Monika a  Bo-
huš Kubinskí, použili ako hlavný materiál na 
stvárnenie ich posolstva časti pôvodného vo-
jenského opevnenia – guľové bunkre obran-
ného valu z 2. svetovej vojny, ktoré výtvar-
níci zachránili pred nenávratným zničením. 

V  rozmerných železobetónových guliach 
rozpoznali silný výtvarný i emotívny náboj, 
a tak ho rozvinuli do netradičnej priestorovej 
inštalácie. V prípade košickej výstavy „LE-
VEL“ ju navyše doplnili o technológiu roz-
šírenej reality. Vďaka nej diváka ešte prenika-
vejšie zapájajú do výtvarného zážitku s cieľom 
silnejšie precítiť prirodzenú sochársku krásu 
guľových bunkrov, ale aj hlbší zmysel nalieha-
vej výstrahy ukrytej v ich historickej pamäti. 
Žiaci dostali k dispozícii tablety a celá výstava 
dostala pre nich aj interaktívny charakter. 

Po ukončení exkurzie v galérii sme pokra-
čovali prehliadkou Košíc. Všetkým žiakom 
ďakujeme za vzorné správanie a tešíme sa na 
ďalšie spoločné akcie.

 Mgr. Michaela Popjaková
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Exkurzia vo Východoslovenskej  
galérii Košice

zo života SSOŠ
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zo života SSOŠ

Dňa 27. januára 2017 sa uskutočnil Školský ples SSOŠ Bardejov. Prí-
pravy na tento večer dali organizátorkám poriadne zabrať. Do príprav 
plesu dali všetok svoj voľný čas. 

Táto akcia sa konala v priestoroch Spojenej školy Juraja Henischa so 
začiatkom o 18-tej hodine. Slávnostný príhovor nám predniesli Zuzka 
Štalmachová a Lukáš Kravec. Po tomto príhovore nasledoval slávnost-
ný prípitok a ples sa mohol začať.

Celým večerom nás sprevádzala hudobná skupina REVIAL od Gi-
raltoviec. Títo mladí hudobníci spravili na našom školskom plese tú 
správnu atmosféru, za čo im ešte raz ďakujeme. Veľké poďakovanie 
patrí aj organizátorkám Zuzke Štalmachovej, Karolíne Novotnej a Jar-
ke Germanovej z III. A a taktiež pánovi Čekanovi, ktorý nám pomáhal 
s prípravami.

Príjemné ohlasy a každé milé slovo o spokojnosti žiakov, ktorí sa zú-
častnili na tejto akcii, nás poháňa vpred. Už teraz sa všetci tešíme na 
ďalšie spoločné akcie.

Zuzka Štalmachová, III. A

V SSOŠ Poprad sme si dňa 27. januára 2017 zopakovali exkurziu na 
výstavu DANUBIUS GASTRO a veľtrh cestovného ruchu ITF do Bra-
tislavy.  V  skorých ranných hodinách sme v  studenom autobuse dis-
kutovali o  výstave, čo nové sa opäť dozvieme. Bratislava nás privítala 
zamračeným a mrazivým počasím. Priestory výstaviska boli honosne 
vyzdobené a jednotlivé firmy sa prezentovali v novom šate. Pre verejnosť 
bol zase pripravený bohatý program (rôzne súťaže v odboroch: baris-

ta, barman, cukrár, kuchár) a výber potravín s možnosťou ochutnávky 
či kúpy. Veľtrh cestovného ruchu nás prekvapil komplexom služieb pre 
spoznávanie našej krajiny i zahraničia a renomované cestovné kancelárie sa 
so svojimi dovolenkovými destináciami predbiehali pred zákazníkmi. Naši 
žiaci boli disciplinovaní a domov sme sa vracali plní pekných zážitkov.

Mgr. Emília Bombarová 

EXKURZIA DANUBIUS GASTRO 
A VEĽTRH CESTOVNÉHO RUCHU ITF

Školský ples  
na SSOŠ Bardejov
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Vianoce očami štvrtákov SSOŠ Poprad

Tak ako minulý rok, aj tento školský rok sme 
v našej škole SSOŠ Poprad – Veľká organizovali 
lyžiarsky kurz internátnou formou. Bol v termí-
ne 6. – 10. februára 2017. Zúčastnilo sa ho 80. 
žiakov. V lyžiarskom stredisku SKI CENTRE 
Levoča nám prialo počasie, svah bol perfekt-
ne upravený, ubytovanie na úrovni, a tak sme 

sa mohli my, učitelia inštruktori, plne venovať 
lyžiarom, začiatočníkom, pokročilým snoubor-
distom, ale aj tým, ktorí stáli prvýkrát na doske. 
Každý deň bolo vidieť napredovanie a zdo-
konaľovanie našich študentov v lyžiarskych 
zručnostiach. Na svahu panovala dobrá nála-
da, radosť z pohybu a úsmev na tvárach. 

Po večeroch sme pravidelne hrávali bowling, 
kalčeto, biliard a stolný tenis. Verím, že ly-
žiarsky kurz a zážitky prežité počas neho os-
tanú ešte veľmi dlho uložené v pamäti žiakov. 

Mgr. Milan Sova

My štvrtáci sa v našej škole vzdelávame posledný rok. Zažili sme a stá-
le zažívame veľa dní školských povinností, ale i mnoho príjemných 
a úsmevných okamihov.

Nezabudnuteľné ostanú pre nás dni otvorených dverí, ktoré sú tradične 
spojené s vianočnou výstavou. Každoročne v decembri sa na deň otvore-
ných dverí tešíme. A nebolo to inak ani 15. decembra 2016. Brány našej 
školy boli v tento deň sprístupnené žiakom 9. ročníkov a ich rodičom.
 
Ako je už dobre známe, vždy je pre návštevníkov pripravený bohatý kul-
túrny program spojený s tanečnými číslami, so speváckymi výkonmi, 
s rôznymi vianočnými básničkami či koledami. Ľudové piesne našich 
spolužiakov spríjemnili vianočnú atmosféru celej škole. Okrem toho 
mohli návštevníci vidieť práce šikovných rúk žiakov odboru cukrár, ku-
chár, čašník, ale krásne vianočné výrobky vedia pripraviť aj žiaci tech-
nických odborov. Škola rozvoniavala kapustnicou, medovníkmi a inými 
dobrotami. Zaujímavé boli ukážky prác žiakov odboru mechanik elek-
trotechnik, mechanik stavebno-inštalačných zariadení a veľkú poklonu 
si zaslúžia automobily vystavené na školskom dvore, ktorými sa môžu 
pochváliť naši spolužiaci z odboru auto-opravár a z odboru mechanik 
elektrotechnik zameranie auto-elektronika. 

Sme radi, že sme mohli tento krásny deň zažiť v našej škole už štvrtýkrát. 

 Martina Pulmanová, IV. N

zo života SSOŠ

Lyžiarsky kurz a jeho čaro
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška, 
zima mu bude...

Presne ako v pesničke. Sú fašiangy a dnes ráno nám napadol čerstvý 
sneh. No nás to aj tak neodradilo a predsa sme sa na fašiangový kar-
neval zišli takmer všetci, samozrejme, nechýbali ani rodičia. Tento 
rok sme karneval nazvali pravý, pretože si každý z nás vrátane rodičov 
a vychovávateliek doniesol vlastnú masku a boli skutočne nádherné. 
Program bol skvelý. Na začiatok sme sa kochali maskami a dobre sme 
sa nasmiali, veselo sme spievali pod vedením nášho muzikoterapeuta 
Lukáša, zahrali sme si zmyslové hry a zistili sme, že nie je vôbec ľahké 
iba hmatom a čuchom zistiť, čo sa nachádza v danej nádobe. 

Potom sme sa v sprievode vydali pozrieť a rozveseliť aj naše tety, ktoré 
usilovne pracujú v  chránenej dielni DOZA, výrobné družstvo. Spe-
vom a chutnými dobrotami sme im na chvíľočku spríjemnili deň.

Fašiangy sú spojené s hodovaním, tak aj mi sme pripravili stôl plný 
chutných dobrôt. Nechýbali šišky, škvarkové pagáče, chlieb s  mas-
ťou a cibuľkou, škvarková nátierka, makovník, kakaovník, klobásové  
jednohubky, moravské koláče a bodkou bol sladký zákusok a káva. Po 
výdatnom hodovaní nasledovala už len voľná zábava v podobe tanca, 
spevu a rozhovorov. Spočiatku sme sa obávali, ako to všetko dopadne, 

ale dobrá zábava, neskrývaná radosť a samozrejme chutné jedlo všetky 
obavy rozplynuli hneď na začiatku. Opäť máme ďalší nezabudnuteľný 
zážitok, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.  

Bc. Silvia Vaľková

zaujalo nás

Adventný čas bol pre nás v nezis-
kovej organizácíí DOSOS Sob-
rance plný radosti, zhonu a práce, 
kde sme  počas pracovnej terapie 
vyrábali vianočné dekorácie. Práca 
s látkou, papierom, lepidlom, ser-
vítkou či voskom nám pomohla 

vytvoriť úžasné vianočné ozdoby. Všetky výrobky sme mohli predávať 
na Vianočnom bazáre v Sobranciach. Bol to náš prvý ročník vianočné-
ho predaja, na ktorý nás pozval primátor mesta.

Predaj bol dosť náročný, pretože každý z účastníkov predaja mal veľký 
výber rôznych a veľmi zaujímavých dekorácii. Zarobené peniažky boli 
pre nás peknou odmenou za našu snahu a hneď sme ich investovali na 
nákup hudobných nástrojov, ktoré využijeme pri muzikoterapii. 

Okrem predaja výrobkov sme vystúpili s vianočným programom. Aj 
keď sme mali trému, nakoniec všetko dobre dopadlo. Na tento deň 
11. decembra 2016, máme veľa nových a nezabudnuteľných zážitkov.

Bc. Silvia Vaľková 

Vianočný bazár

Pravý fašiangový 
karneval



Vo výrobnom družstve NOVOCHEMA Levice pracuje výnimočná 
žena, pani HELENA MESZÁROŠOVÁ. 
Od narodenia žije neďaleko Levíc v obci Zbrojníky. Po absolvovaní 
štúdia a maturite na Gymnáziu v Želiezovciach nastúpila do nášho 
výrobného družstva. 
Nie však na prácu administratívneho pracovníka, na ktorú mala adek-
vátne vzdelanie. Jej učarovala chemická výroba. Nastúpila na pozíciu 
výrobnej robotníčky v prevádzke Chémia. 

V týchto dňoch dosiahla métu – 30 odpracovaných rokov u jedného 
zamestnávateľa. 
Samozrejme, za uvedené roky prešla v rámci výrobných profesií v che-
mickej prevádzke viacerými funkciami. Dnes pracuje ako manipulant-
ka a plnička náterových hmôt. V rokoch 2001 až 2015 bola členkou 
Komisie VSOČaZ.  

V práci je svedomitá a už dlhé roky príkladom pre kolegov. 

Život je cesta plná prekážok a zátaras. Prešla po nich aj naša kolegyňa. 
Radosť jej robia najbližší. 
A tak ako sama hovorí, energiu vie načerpať zo svojej záhradky, nád-
herných kvetov v záhonoch i v množstve črepníkov, ktorými má vy-
zdobený dom, ale aj priestory v našom družstve. Počas dlhých zimných 
mesiacov dokáže pookriať aj pri ručných prácach. 
 
Je šťastný ten,  kto sa môže s uspokojením obzrieť na svoje doterajšie 
roky a vidí tam statočnú prácu a čestnosť. 
Ja môžem povedať, že naša kolegyňa nepochybne patrí k tým šťastným. 
Pri pohľade späť na svoj život i pracovné roky sa určite hanbiť nemusí. 
Prežíva pracovný život u  jedného zamestnávateľa a  toto sa dnes už 
veľmi nenosí. V Novocheme sme však radi. Za všetko ďakujeme. Je 
neodmysliteľnou súčasťou nášho kolektívu. 

Predstavenstvo COOP PRODUKT SLOVENSKO na svojom 6. za-
sadnutí dňa 22. februára 2017 udelilo pani Helene Meszárošovej za 
prínos pre družstvo, zodpovedný prístup a pri príležitosti pracovného 
výročia najvyššie rezortné vyznamenanie 
PLAKETU SAMUELA JURKOVIČA.
 
Do ďalších rokov jej za 
všetkých prajem nový 
pracovný elán a nádherné 
dni pretkané šťastím 
a dobrou náladou.    
Želám si, aby takýchto 
družstevníkov bolo v našich 
pracovných kolektívoch čo 
najviac.

Ing. Iveta Chmelová 

Pracovná terapia v zariadení DOSOS Sobrance
Zručnosť, rozvoj jemnej motoriky, tvorivosť a 
vytrvalosť patria k zlepšovaniu kvality života 
klientov v našom zariadení. Hovorí sa, že prá-
ca šľachtí človeka. My sa snažíme zušľachťovať 
každého, kto priloží aj máličko ruku k dielu. 

Vytváraním výrobkov rôznymi technikami 
zdokonaľujeme klienta zo všetkých stránok. 
Počas pracovnej terapie sa učíme zvládať rôz-
ne formy práce, ale aj disciplínu, vytrvalosť 
a  dobrý pocit po zhotovení diela. Výrobky 
sa snažíme prispôsobovať danému obdobiu. 
Práve teraz nadchádzajúcemu jarnému obdo-
biu Veľkej noci. Spoločne vytvárame vtáčikov, 
kuriatka z plste šitím a lepením, vyrezávaním 
figúrok zajačika, sliepočky z  dreva, pri kto-
rých nám pomáhajú šikovní ujovia.

Maľovaním a  dotváraním vznikajú veľmi 
pekné, momentálne veľkonočné dekorácie, 
z  ktorých sa veľmi tešíme a  zároveň poteší-
me známych a vyzdobíme si naše maličké, ale 
útulne zariadenie.

Bc. Silvia Vaľková

zaujalo nás
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Blahoželáme pani Helene Meszárošovej
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zaujalo nás

Je možné podnikať 
bez reklamy?
Otázka má jednoznačnú a jasnú odpoveď. 
NIE. 
Reklama je fenoménom súčasnosti. Jej pôvod 
siaha až k vzniku obchodu ako takého. Slovo 
reklama pochádza z gréckeho „reklamare“, 
čiže znova vykrikovať. Od svojho vzniku pre-
šla mnohými zmenami a dnes už prestupuje 
takmer všetkým. Slúži ako jeden z najsilnejších 
nástrojov na manipuláciu a ovládanie ľudí.

Obzrime sa do histórie reklamy
Historicky najstaršia reklama sa našla v staro-
dávnom gréckom meste Efezos, stará 2 000 ro-
kov. Mala podobu odtlačku nohy, srdca a ženy 
s dlhými vlasmi, v preklade „choď týmto 
smerom, aby si našiel ženu“, ktorá smerovala 
k mestskému „domu lásky“. Nástenné či ka-
menné nápisy na komerčné účely sú pôvodom 
antickým spôsobom reklamy, ktoré sú prí-
tomné do dnešného dňa v mnohých častiach 
Afriky, Ázie a Južnej Ameriky. Ako sa mestá 
rozrastali a stredovekí obyvatelia nevedeli čítať, 
začali vznikať logá, ktoré by na prvý pohľad 
povedali ľudom, čím sa zaoberá daný reme-
selník či predajca. Namiesto nápisov kováč, 
obuvník a herbalista boli vyvesené pred budo-
vou logá s motívom kladiva, topánky a kve-
tu. Mobilní predajcovia, ktorí boli na cestách 
a svoj obchod mali na vozoch, si najímali ľudí, 
ktorí oznamovali do okolia, že nový predajca 
dorazil do mesta a čo ponúka. Tým vznikla 

prvá zvuková reklama. Prvé známe propagačné 
výrobky v Spojených štátoch boli kolekcie pa-
mätných inauguračných odznakov (butonov) 
vyrobené pre J. Harolda Cobb‘sa Georgea 
Washingtona.

Bostonský denník bol prvý v roku 1704, kto-
rý mal na svojich stranách vytlačenú ponuku 
pozemkov na predaj. So znižovaním ceny 
kníhtlače sa začali tlačiť prvé masové plagáty, 
na ktorých bola reklama hlavne na knihy, no-
viny a lieky, ktoré boli veľmi žiadané v choro-
bami otriasanej Európe. Začali sa však množiť 
falošné a podvodné reklamy, ktoré znamenali 
vznik regulácie. Ako sa ekonomika 19. sto-
ročia rozrastala, tak sa rozrastala aj reklama. 
Rok 1835 predstavoval vznik automobilové-
ho priemyslu a s ním sa začali objavovať prvé 
bilbordy. V roku 1841 vznikla prvá reklamná 
agentúra. Volala sa Volney Palmer, nachádzala 
sa v Bostone. 

Počas 1. svetovej vojny sa stala reklama ná-
strojom propagandy. Vlády využívali plagáty 
a letáky, ktoré navádzali občanov, aby sa pri-
dali do armády. Začiatkom 20. storočia prišli 
komerčne dostupné masové médiá – rádio 
a kino, ktoré reklamný priemysel hneď využil. 
Nastala zlatá éra komercionalizmu, ktorá sa 
však skončila veľkým pádom burzy v New Yor-
ku v roku 1929, neskôr nasledovanou Veľkou 

krízou a 2. svetovou vojnou. Začiatky reklamy 
v rádiách sa vyznačovali jediným sponzorom, 
ktorý si zaplatil za to, aby jeho meno zaznelo 
v programe. Neskôr sa práva na reklamu pre-
dali viacerým subjektom – praktika, ktorá trvá 
dodnes. Priemysel nepokladal televíziu na za-
čiatku za dobré miesto na reklamu, hlavne pre 
vysokú cenu TV setu a nedostatku programov. 
Ako sa však začala zlepšovať ekonomika USA 
v 50. rokoch 19. storočia, popularita televízie 
porazila rádio.

Televízia sa stala najlepším miestom na rekla-
mu. V 60. rokoch 19. storočia začala naberať 
reklama viac vedecký prístup. Znamenalo to 
éru najkreatívnejších reklám, aké kedy svet 
videl. Namiesto toho, aby bol v popredí pro-
dukt, snažili sa firmy posilniť svoju značku 
a vytvoriť si imidž. Reklama sa stala tiež nená-
padnejšou a inteligentnejšou.

Reklamný priemysel sa stal obrovským v 20. 
storočí. Na propagáciu využíval všetky dostup-
né médiá vrátane novín, rádia, televízie, pria-
mej pošty, časopisov a samozrejme internetu, 
ktorý spôsobil v priemysle revolúciu.

S príchodom internetu a vzniku interneto-
vých stránok sa otvorili nové možnosti pre 
firmy, ako dotlačiť svoj produkt a služby pred 
potenciálnych zákazníkov. Reklamy pred  
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zaujalo nás

videami, transparenty rôznych veľkostí na 
stránkach, letáky prostredníctvom elektronic-
kej pošty a  rôzne akcie ponúkané na sociál-
nych internetových stránkach ako Facebook 
sú už bežnou praxou.

História reklamy na Slovensku
Začiatky reklamy u nás sa spájajú s hrnčiar-
skymi značkami a s viechami. V 15. a 16. 
storočí sa začiatok a koniec výročných trhov 
oznamoval zvoncom, na radnici vyvesovali 
zástavu a na trhu vztyčovali tzv. ruku spravod-
livosti. Na začiatku 18. storočia si väčšie firmy 
osadzovali na budovu vývesné štíty s názvom, 
so značkou a  s uvedením ponúkaného sorti-
mentu. Najzrozumiteľnejší bol jeho charakte-
ristický znak: jedlo na podnose, džbán, pohár, 
údenina, bravčová hlava a pod. Prvé slovenské 
inzeráty začal uverejňovať v roku 1812 časopis 
Týdenník. 

Za Rakúsko-Uhorska bola reklama na Slo-
vensku pod maďarským vplyvom, najmä vo 
veľkých mestách ako Bratislava a Košice. Texty 
na vývesných štítoch, názvy obchodných jed-
notiek aj označenie tovaru vo výkladných skri-
niach boli v maďarskom jazyku. 

Počas prvej ČSR sa na Slovensku výraznejšie 
prejavovala reklama vo forme plagátov a vo 
výkladovej tvorbe. Dobrú reklamnú činnosť 
vyvíjali obchodné podniky Brouk a Babka, 
ASO, spotrebné družstvá a výrobné podniky 
Baťa, Nehera, Meinl.

A z histórie sa vráťme do súčasnosti. Prečo je 
teda reklama dôležitá?
Pretože každý podnikateľský subjekt chce do-
siahnuť čo najväčšie tržby za predaj svojich 
výrobkov alebo služieb. Ak o vás nikto nevie, 
predávať sa vám bude len veľmi ťažko. Preto 
musí každý, kto podniká, venovať pozornosť 
tomu, ako sa zviditeľniť a upozorniť okolie na 
svoje služby alebo výrobky. Jedným slovom 
povedané, robiť si reklamu. Reklamu áno, 
ale nie hocijakú. Takú, ktorá vie zaujať a oslo-

viť spotrebiteľov, ktorá ich zasiahne, ako sa 
hovorí, priamo do srdca.
Reklamou musíte získať pozornosť potenciál-
nych zákazníkov. Informovať ich o vašich pro-
duktoch alebo službách a pritom neposkytnúť 
príliš veľa informácií, aby ste potenciálneho 
zákazníka nezmiatli. Následne ho musíte pre-
svedčiť, že práve vaše výrobky alebo služby 
bude potrebovať, že práve vaše výrobky sú kva-
litné a za výhodnejšie ceny.

Cieľom reklamy je tvorba silnej značky, zvý-
šenie predaja, vytváranie pozitívneho imidžu, 
motivácia vlastných zákazníkov, zvýšenie mož-
nosti distribúcie. Každý by mal investovať do 
reklamy takú sumu financií, ktorá je dôležitá 
na dosiahnutie cieľa. 

Reklamu môžete šíriť prostredníctvom všet-
kých dostupných mediálnych kanálov, či už 
je to televízia, rozhlas, tlač, letáky, prezentácie, 
bilbordy alebo internet.

Reklamu je potrebné dokonale premyslieť. 
Povaha reklamnej správy by mala byť prispô-
sobená cieľovej skupine zákazníkov, charak-
teru produktu či služby a predpokladaným 
nákladom. Na začiatku je potrebné si vopred 
ujasniť, aký výrobok sa snažíte predať, čo je na 
ňom výnimočné a kto sú a budú vaši zákazníci.

Než začnete premýšľať o spôsoboch propa-
gácie, je potrebné napísať si charakteristic-
ké znaky výrobku alebo služby a uviesť, aký 
budú mať pre spotrebiteľa prínos. Dôležitým 
je v  reklame slogan. Musí byť jednoducho 
zapamätateľný, originálny a mal by vypovedať 
o danom produkte/službe.

Nemenej dôležitou súčasťou výrobku je aj 
značka, ktorá zvyšuje jeho hodnotu. Značka 
môže byť meno, termín, znak, symbol, dizajn 
alebo ich kombinácia a môže mať ochranu vo 
forme ochrannej známky. Mala by mať jedno-
duchú výslovnosť, rozpoznanie a zapamäta-
nie, schopnosť odlíšenia, jednoduchý preklad 

do cudzích jazykov, vhodnosť na registráciu 
a právnu ochranu predajcu. 
V súčasnosti je reklama dôležitou súčasťou 
podnikania. Bez nej sú len máloktoré výrobky 
alebo služba predajné, preto by sa mal rekla-
mou každý subjekt dôsledne zaoberať. Bez-
podmienečne však platí, že kvalitný výrobok 
si reklamu robí sám! Časy, keď firmy propa-
govali svoje produkty alebo služby len pro-
stredníctvom plagátov a rôznych letákov, sú 
už dávno preč. Nasledovala reklama v televízii 
a  rôzne moderné spôsoby outdoorovej rekla-
my. Ale to, čo si získalo popularitu za posledné 
roky, je reklama na internete. Medzi najefek-
tívnejšie spôsoby umiestnenia vašej reklamy 
patrí jej správne umiestnenie na:
Fulltextových vyhľadávačoch, ktoré používajú 
ľudia, ktorí už majú prehľad na internete a ve-
dia, že toto je najrýchlejší spôsob, ako sa dostať 
k informáciám bez zbytočného zdržovania sa. 
Je veľmi pravdepodobné, že vás takto nájdu 
vaši budúci obchodní partneri, zákazníci.

Katalógy vedú ako najdôležitejšia alternatíva 
k fulltextovým vyhľadávačom. Nielen preto, že 
predstavujú základné nastavenie vyhľadávania 
na väčšine veľkých portálov typu Zoznam, ale 
sú alternatívou prístupu k informáciám bez nut-
nosti zadávania vyhľadávacích výrazov. V kataló-
goch sa dá použiť textová aj banerová reklama.

Kontextová reklama je druh reklamy, ktorá 
zobrazuje na stránke iba tie reklamy, ktoré sú 
relevantné k obsahu stránky. Ak teda niekto 
napíše článok o hodinách, pravdepodobne sa 
pri článku zobrazia reklamy ponúkajúce pre-
daj či opravu hodín. Funguje na predpoklade, 
že ľudia, ktorí sa zaujímajú o článok s určitou 
tematikou, sa budú zaujímať aj o služby, ktoré 
s danou tematikou súvisia. 
Nezanedbateľné sú tiež odborné portály, spra-
vodajské servery, ale aj voľnočasové a zábavné 
portály.
Na to, aby mala reklama maximálny efekt, 
musíte vedieť dobre odhadnúť vašu cieľovú 
skupinu a poznať, kde sa na internete zdržiava 
a akému prezentačnému štýlu dáva prednosť. 

O tom, že reklama je dôležitá, vedel už Henry 
Ford, americký podnikateľ a priekopník auto-
mobilového priemyslu. Povedal:

„Keby som mal 
posledných päť dolárov, 
tak tri z nich venujem na 
reklamu.“

Z. C.
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Dňa 25. októbra 2016 bol prijatý zákon 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ďalej len ako „protischránkový zákon“). 
Protischránkový zákon nadobudol účinnosť 
dňa 1. februára 2017. Tento zákon so sebou pri-
náša viaceré špecifiká pre spoločnosti, ktoré pri-
jímajú finančné prostriedky, majetok alebo iné 
majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo 
štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelové-
ho fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, 
z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného 
celku, z európskych štrukturálnych a investič-
ných fondov, od právnickej osoby zriadenej 
zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne 
alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, 
vyšším územným celkom alebo právnickou 
osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolo-
vaná štátom, obcou, vyšším územným celkom 
alebo právnickou osobou zriadenou zákonom).

V zmysle ust. § 2 ods. 2. a 3. protischránko-
vého zákona:

„Partnerom verejného sektora nie je ten, komu 
majú byť jednorazovo poskytnuté finančné pros-
triedky neprevyšujúce sumu 100 000 EUR alebo 
v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 EUR v ka-
lendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to 
neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej 
pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.
Partnerom verejného sektora nie je ten, kto 
má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva 
k  majetku alebo iné majetkové práva, ktorých 
všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu  
100 000 EUR.“

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba 
a právnická osoba: 
a) Ktorá je prijímateľom finančných pro-
stried kov
 – zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho 
účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej 
inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu 
vyššieho územného celku, z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov,
 – od právnickej osoby zriadenej zákonom,
 – od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo 
z väčšej časti financovaná štátom, obcou, 
vyšším územným celkom alebo právnickou 
osobou zriadenou zákonom, ktorá je 
kontrolovaná štátom, obcou, vyšším 
územným celkom alebo právnickou osobou 
zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, 
obec, vyšší územný celok alebo právnická 
osoba zriadená zákonom vymenúva alebo 
volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho 
orgánu alebo kontrolného orgánu,
 – od zdravotnej poisťovne alebo prijíma 
štátnu pomoc alebo investičnú pomoc, 

b) Ktorá je prijímateľom plnenia, ktorého pred-
metom je majetok, práva k majetku alebo iné 
majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, 
obce, vyššieho územného celku, právnickej oso-
by zriadenej zákonom alebo od právnickej oso-
by, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná 
štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo 
právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je 
kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným 
celkom alebo právnickou osobou zriadenou zá-
konom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný 
celok alebo právnická osoba zriadená zákonom 
vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov 
jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, 
alebo od zdravotnej poisťovne, 
c) Ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu 
alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verej-
nom obstarávaní, 
d) Ktorá je poskytovateľom zdravotnej starost-
livosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou 
uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti, 
e) Ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa 
osobitného predpisu (v súčasnosti ide o zdra-
votné poisťovne, držiteľov banského oprávne-
nia, zhotoviteľ geologických prác, osoba pove-
rená správcom výberu mýta, osoba poverená 
správcom výberu úhrady diaľničnej známky, 

f ) Na ktorú bola postúpená alebo inak nado-
budla pohľadávku voči štátu, štátnemu fon-
du, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu 
územnému celku alebo právnickej osobe zria-
denej zákonom, 
g) Ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších 
osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho 
bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od 
nich majetok, práva k majetku alebo iné ma-
jetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že 
ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný 
majetok, práva k majetku alebo iné majetkové 
práva súvisia so zmluvou podľa písmena d), t.j. 
subdodávateľ.

Uvedená podmienka je len jedna z viacerých 
podmienok uvedených v zákone, ktorá má za 
cieľ určiť, kto je a kto nie je partnerom verej-
ného sektora.

Ak spoločnosti spĺňajú podmienky uvedené 
v  zákone, majú povinnosť byť registrované 
v Registri partnerov verejného sektora. Register 
je informačný systém verejnej správy, ktorého 
správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky. Register je 
sprístupnený vo webovom sídle ministerstva. 
Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina.

V zmysle ust. § 5 ods. 1 protischránkového zá-
kona „návrh na zápis údajov do registra, návrh 
na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na 
výmaz zapísaných údajov podáva za partnera 
verejného sektora oprávnená osoba. Partner ve-
rejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej 
osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť.“

Návrh na zápis za partnera verejného sektora 
v zmysle uvedeného podáva oprávnená osoba. 
Podľa protischránkového zákona môže funkciu 
oprávnenej osoby vykonávať advokát, notár, 
banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, 
daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania 
alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Za porušenie povinností, ktoré ukladá pro-
tischránkový zákon, môžu byť uložené sank-
cie, ktorých výška sa pohybuje až v sume  
1 000 000 EUR.

Mgr. Juraj Gazda

Prehľad zmien pre podnikateľov
Register partnerov verejného sektora
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V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elek-
tronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (zákon o e-Governmente) mali 
právnické osoby pôvodne komunikovať elek-
tronicky už 1. augusta 2015. Tento termín sa 
novelami zákona o e-Governmente postupne 
posúval na 1. augusta 2016 a neskôr na 1. ja-
nuára 2017.

Pretože aj termín 1. január 2017 sa javil ako 
nesplniteľný, tak sa termín na povinnú ak-
tiváciu elektronických schránok pre všetky 

spoločnosti zapísané v obchodnom registri 
posúva na 1. júl 2017. K tomuto posunu 
došlo z dôvodu, že stále veľké množstvo šta-
tutárov firiem nemá nový občiansky preukaz 
s elektronickým čipom a bezpečnostným kó-
dom (eID). Podľa dôvodovej správy k novele 
má elektronický občiansky preukaz napriek 
mediálnej kampani a informačným listom 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vy-
bavených približne 24 % všetkých štatutárov 
právnických osôb zapísaných v obchodnom 
registri.

Mgr. Juraj Gazda

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť 
zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom ko-
naní a o doplnení niektorých zákonov. Ten-
to zákon už bol predmetom článku v tomto 
časopise, no dovoľujeme si pripomenúť, že 
nadobudnutím jeho účinnosti sa pre podni-
kateľov značne zlepšila možnosť vymožiteľ-
nosti svojich pohľadávok. Účinnosťou tohto 
zákona je možné podávať návrh na vydanie 
platobného rozkazu výlučne elektronicky, 
a  to len na jediný príslušný súd – Okresný 
súd Banská Bystrica. Ak sú splnené procesné 
podmienky vrátane poplatkovej povinnosti 
a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, tak 
súd je povinný vydať platobný rozkaz najne-
skôr do desiatich pracovných dní od splnenia 
týchto podmienok. Proti tomuto platobnému 
rozkazu má žalovaný, samozrejme, právo po-
dať odpor v lehote 15 dní od jeho doručenia, 
no tento postup, vzhľadom na elektronické 
doručovanie, je omnoho rýchlejší ako pô-
vodné uplatňovanie si pohľadávok v zmysle 
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 
poriadok. Veľkou výhodou tohto zákona je aj 
skutočnosť, že poplatková povinnosť je 50 % 
z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku 
(konanie podľa tohto zákona bude pre žalob-
cu o polovicu lacnejšie).

Mgr. Juraj Gazda

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej re-
publiky pre investície a informatizáciu 
a  Úrad vlády SR a Slovenská obchodná 
a  priemyselná komora pripravili publi-
káciu „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 
2014 – 2020“. Nájdete tu bližšie infor-
mácie k Európskym štrukturálnym a in-
vestičným fondom, ako aj cezhraničným 
programom Interreg. 

Publikáciu nájdete na stránke:  
www.enterprise-europe-network.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje zmeniť 
pracovnú zdravotnú službu (ďalej len „PZS“). 
Po novom by mala byť jednoduchšia pre tých, 
ktorí zamestnávajú bezrizikových zamestnan-
cov. Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia aktuálne 
vstupuje do medzirezortného  pripomienkové-
ho  konania. Ambícia zmeniť PZS v prospech 
podnikateľov bola zakotvená už v Programo-
vom vyhlásení vlády SR na roky 2016. 

Súčasná podoba novely predpovedá najmä 
výrazné zúženie PZS zabezpečovanej zamest-
návateľom voči zamestnancom 1. kategórie 
prác,  teda tým úplne bez rizika (napr. admi-
nistratívni pracovníci) a 2. kategórie prác, teda 
tým s minimálnym rizikom (napr. manuálne 
práce bez prekročenia stanovených limitov), 
s cieľom zosúladiť slovenský zákon o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia s minimál-
nymi požiadavkami smernice EÚ o zavádzaní 
opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti 
a zdravia pracovníkov pri práci.

Zdravotné riziká sa v rámci pracovnej zdra-
votnej služby  už nebudú vyhodnocovať 
pravidelne, ale jednorazovo. Nielen zamest-
návatelia bez rizikových zamestnancov, ale 
plošne všetci zamestnávatelia budú v rámci 
PZS oslobodení od povinnosti jedenkrát 
ročne hodnotiť zdravotné riziko a kategorizá-
ciu prác na pracovisku u svojich zamestnan-
cov. Táto povinnosť sa mení na jednorazovú, 
resp. opätovnú len pri podstatnej zmene zdra-
votného rizika. V praxi to bude znamenať, že 
tí zamestnávatelia, ktorí už majú riziko vy-
hodnotené podľa starých pravidiel (týka sa to 
všetkých, ktorí dodržiavali zákonné ustanove-
nia o PZS), môžu považovať túto povinnosť 
za splnenú, kým nedôjde k prípadnej pod-
statnej zmene na ich pracovisku. Pracovnú 
zdravotnú službu už nebude možné od 1. júla 
2017 zabezpečiť bezpečnostným technikom. 
V nasledujúcich mesiacoch čaká novelu legis-
latívny proces, pričom by sa mala stať účin-
nou 1. júla 2017. 

Mgr. Juraj Gazda

Povinnosť aktivácie 
elektronických schránok 
právnických osôb

Zákon  
o upomínacom 
konaní

Nová publikácia  
o vybraných fondoch EÚ 
2014 - 2020  
pre podnikateľov

Zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 1. júla 2017
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V dňoch 25. až 30. apríla 2017 sa bude konať 
27. ročník medzinárodného salónu automo-
bilov AUTOSALÓN. Ide o najkomplexnejšiu 
prehliadku automobilov v  stredoeurópskom 
regióne.

Ďalšou zaujímavou výstavou je 22. ročník me-
dzinárodného veľtrhu nábytku MODDOM, 
ktorý sa bude konať v dňoch 18. až 22. ok-
tóbra 2017. Veľtrh nábytku je miestom, kde 
sa pod jednou strechou stretávajú desaťtisíce 
záujemcov s  výrobcami i  predajcami nábytku 
a doplnkov. MODDOM prináša nové trendy 
v zariaďovaní interiérov a bohatú inšpiráciu vďa-
ka ponuke nábytku i doplnkov rôznorodých in-
teriérových štýlov. Súčasťou veľtrhu je aj výstava 
výtvarného umenia ART venovaná voľnému 
a úžitkovému umeniu – soche, maľbe, kerami-
ke, grafike, fotografii, drevu, sklu a všetkému, 
čo súvisí s umením. 

Jediný medzinárodný knižný veľtrh na Sloven-
sku Biblioteka má dlhoročnú tradíciu a neod-
mysliteľne patrí k jesennému koloritu hlavného 
mesta. V  tomto roku sa bude konať v dňoch  
9. až 12. novembra. Pre vydavateľstvá sa stal 
dôležitou formou prezentácie svojej produkcie. 
Na návštevníkov čakajú stretnutia s obľúbený-
mi autormi, autogramiády, krsty kníh, drama-
tizované čítanie či tvorivé dielne pre deti. Bib-
liotéku dopĺňa výstava vzdelávania a didaktickej 
techniky Pedagogika.

Počas predvianočného obdobia si môžu náv-
števníci na výstavisku Incheba, zaobstarať nielen 
vianočné dekorácie, ale aj hračky, knihy, kozme-
tiku, šperky a bižutériu, oblečenie, elektroniku, 
doplnky do interiéru a mnoho ďalších zaujíma-
vých drobností a vianočných darčekov pre svo-
jich blízkych. A to na Dňoch Vianoc v Inchebe 
v termíne od 1. do 20 decembra 2017. 

AGROKOMPLEX 
výstavníctvo Nitra

Najväčší veľtrh strojov, nástrojov, zariadení 
a  technológií 24. medzinárodný strojársky 
veľtrh sa bude konať v dňoch 23. až 26. mája 
2017. 

Už 44-krát sa v termíne od 14. do 20. au-
gusta otvoria brány najvýznamnejšej medzi-
národnej poľnohospodárskej a potravinárskej 
výstavy AGROKOMPLEX, ktorá sa bude 
konať pod záštitou ministra poľnohospodár-
stva a  rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 
Výstava je zameraná na výrobné a obchod-
né spoločnosti z oblasti poľnohospodárstva 
a potravinárstva, dodávateľov poľnohospo-
dárskych strojov a  mechanizácie, záhradnej 
techniky, technológií pre živočíšnu výrobu, 
výrobcov krmovín, špecializované chovateľ-
ské zväzy, agentúry pre rozvoj vidieka, ako aj 
profesijné a vedecké inštitúcie.

Už 24. raz sa budú prezentovať počas výstavy 
AGROKOMPLEX aj členské družstvá zdru-
žené v COOP PRODUKT SLOVENSKO na 
sprievodnej medzinárodnej družstevno-kon-
traktačno-predajnej výstave COOPEXPO. 
Družstvá budú ponúkať kvalitné slovenské 
výrobky v samostatných predajných a výstav-
ných stánkoch a tiež spoločných expozíciách. 
Pripravený bude sprievodný program, v kto-
rom sa budú prezentovať najmä študenti súk-
romných stredných odborných škôl z Popra-
du a Bardejova v zriaďovateľskej pôsobnosti 
nášho združenia.
Program bude zložený aj s tvorivých diel-
ničiek a mini módnej prehriadky. Ďalej 
bude obohatený aj o vystúpenia tanečných 
a hudobných skupín a odovzdanie ocene-
nia Družstevnej únie za najlepšiu expozíciu 
a  cien CPS za najlepšiu samostatnú expozí-
ciu, najzaujímavejšiu prezentáciu v spoločnej 
expozícii a top výrobok roku 2017.

24. ročník AUTOSALÓN Nitra, ktorý sa 
bude konať v dňoch 5. – 8. októbra 2017, 
prinesie prehliadku osobných, úžitkových a ná-
kladných automobilov, dopravnej techniky, au-
topríslušenstva a servisnej i garážovej techniky.

Výstavisko EXPO 
CENTER TRENČÍN

Prezentáciu tradičných remesiel si môžu 
návštevníci prezrieť v dňoch 12. až 13 mája 
2017 na výstave Ľudové umelecké remeslá.

Výstavisko  
PVA EXPO PRAHA

Na výstavisku PVA EXPO Praha sa budú ko-
nať výstavy, ktoré patria medzi najzaujímavej-
šie v Českej republike. 
V dňoch 9. až 12. mája 2017 otvorí svoje 
brány 16. medzinárodný veľtrh strojár-
skych technológií FOR INDUSTRY. 

4. kontraktačný veľtrh dekorácií zo skla, byto-
vých a kuchynských doplnkov a darčekového 
tovaru FOR DECOR & HOME môžu náv-
števníci navštíviť v dňoch 7 až 9. septembra 
2017. 

Nepochybne atraktívnymi výstavami v jesen-
nom období sú medzinárodný veľtrh sta-
vebníctva FOR ARCH v dňoch 19. až 23. 
septembra 2017 a veľtrh hračiek a hier FOR 
TOYS v dňoch 19. až 22. októbra 2017.

Predvianočný čas láka na nákupy darčekov. 
Tie môžu návštevníci nájsť na veľtrhu vianoč-
ného tovaru STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY 
v dňoch 7. až 10. decembra 2017.

Z. C. 
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Poďte s nami na výstavy
Veľtrhové a výstavné akcie patria medzi najatraktívnejší spôsob komunikácie  
v súčasnosti a predstavujú dôležitý nástroj marketingovej komunikácie.  
Pozývame vás na vybrané veľtrhy a výstavy na Slovensku a v Českej republike.
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infoservis

PREŽITE DOVOLENKU V REKREAČNÝCH 
ZARIADENIACH COOP PRODUKT SLOVENSKO

Rekreačný byt v Novej Lesnej 

Rekreačná chata v Plaveckom Štvrtku 

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

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

V prípade záujmu o ubytovanie v zariadeniach CPS kontaktujte: 
Bc. Zuzanu Cákovú, tel.: 02/58241 201, mobil: 0903 266 126, e-mail: marketing@cpscoop.sk.

Byt sa nachádza v obci Nová Lesná, ktorá má ideálnu polohou v podhorí Vysokých Tatier v blízkosti mesta Poprad, na 2. poschodí bytového 
domu. Má dve izby, kuchyňu spojenú s priestrannou obývačkou, balkón, pivničné priestory na uloženie lyží, kočíkov, sánok. Je kompletne za-
riadený. Ponúka ubytovanie pre 6 osôb.

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

Ponúkame vám, našim družstevníkom, možnosť stráviť chvíle oddychu v prekrásnom 
prostredí slovenských veľhôr v rekreačnom byte v Novej Lesnej a pod vysokými 
borovicami, pri pieskovom jazere na Záhorí v rekreačnej chate v Plaveckom Štvrtku.

CENA: 30 eur bez DPH/byt/noc 
Byt je možné využívať celoročne. 

CENA: 20 eur bez DPH/chata/noc 
Chatu je možné využívať od 15. apríla do 31. októbra. 
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Oddávna patrilo k obradným povinnostiam 
dievčat, aby si kraslice pripravili samy, lebo 
podľa množstva výzdoby a osobitosti orna-
mentu na vajíčku si mohol šibač či polievač 
prečítať, do akej miery je vítaným hosťom 
v dome. Časy sa však rýchlo menia a dnešné 
dievčatá túto povinnosť neraz prenechávajú 
na krasličiarky a krasličiarov, ktorí už niekoľ-
ko týždňov pred Veľkou nocou kraslice pri-
pravujú a zdobia.
Pri putovaní za miznúcou starou krásou zvy-
kov a obyčají po slovenských dedinách a mes-
tečkách nájdeme veľa majstrov, ktorí zdobili 
kraslice nielen starými technikami, ale aj 
technikami novými.
Najjednoduchšou technikou je odnepamä-
ti farbenie. Vajíčko sa ponáralo do odvarov 
z rôznych rastlín, šupiek cibule či kôry stro-
mov. Umelecky nadané ženy pred farbením 

pripevňovali na vajíčko vetvičku z rastlinky 
alebo kvietok a len potom ponárali vajíčko do 
odvaru. Tak vznikol prvý ornament. Ďalšou 
technikou rozšírenou v slovenských dedinách 
bolo nanášanie vosku na škrupinku vajíčka, 
tzv. batikovanie. Ak sa vosk nanášal husím br-
kom alebo kovovou trubičkou, vznikal súvis-
lý ornament, ak drievkom alebo špendlíko-
vou hlavičkou, vznikol ornament kvapkovitý.
Po nanesení voskového ornamentu sa vajíčka 
postupne farbili v tmavšom odvare. Po od-
stránení vosku teplou handričkou rôznofa-
rebné ornamenty vystupujú v celej svojej fa-
rebnej kráse. Na severovýchodnom Slovensku 
sa pomocou špendlíka batikujú aj figurálne 
ornamenty.
Z jednoduchého farbenia sa vyvinula aj tech-
nika leptania. Farba z vajíčka sa odstraňovala 
pomocou kapustnice, dnes pomocou kyse-

Miznúca krása 
veľkonočných zvykov

Veľká noc sa blíži, vajíčka sa maľujú, koláče sa 
pečú. Kraslice, ktoré na Veľkonočný pondelok 
dostanú kúpači a šibači ako výslužku, majú 
zaujímavú históriu. Každý región má svoj spôsob 
zdobenia vajíčok a niekedy sa z neho dá poznať 
aj to, či je šibač, alebo kúpač v dome vítaný. 
Najstaršie kraslice nájdené na našom území 
pochádzajú zo slovenských hrobov zo 7. storočia 
nášho letopočtu. Ich ornamentika znázorňovala 
zvieratá či rôzne figuríny. Ale objavené boli 
aj kraslice s geometrickými vzormi, takzvané 
Perúnove blesky. Kraslice dlho plnili obetnú 
a darovaciu funkciu. A tento zvyk pretrváva 
dodnes. Pomenovanie „kraslica“ pre ozdobené 
veľkonočné vajíčko je na našom území doložený 
už v 14. storočí. Mnohí sa domnievajú, že pôvod 
názvu pochádza od krášlenia vajec. Etnografi 
sa však prikláňajú skôr k súvislosti s ruským 
„krasnyj“, čo znamená červený.
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liny nanášanej na vajíčko drievkom, husím brkom alebo skleneným 
perom. Táto technika bola najrozšírenejšia na západnom Slovensku. 
Pre oblasť Spiša, ale najmä podtatranských obcí, je známa technika vy-
škrabávania. Je založená na princípe odstraňovania farby zo škrupiny 
ostrým železným predmetom, najčastejšie pilníčkom. Najprv sa vajíč-
ka farbili na čierno, tmavomodro, červeno, zeleno či fialovo, a potom 
sa do nich robila výzdoba pomocou ostrého železného predmetu. Ale 
do vajíčka sa vyškrabával aj text – veršík – preto sa toto vajíčko volalo 
písanka. Krátke biele čiaročky, bodky či vlnovky sa spájajú do rastlin-
ných motívov, ornamentálnych či vtáčích kompozícií.
Nemenej zaujímavou a pomerne starou technikou je oblepovanie 
vajíčka bielou alebo rozmanito zafarbenou dužinou močiarnej trávy 
– sitinou. Na zdôraznenie reliéfnosti bielej dužiny sa používajú fareb-
né stužky, priadza či textil. Výzdoba sa nalepuje na vajíčko riedkym 
cestom. Dnes na túto techniku nadväzujú krasličiarky a krasličiari, 
ktorí oblepujú vajíčko vlnou, farebnou priadzou a pod. Táto technika 
je veľmi rozšírená predovšetkým v dedinách v okolí Trenčína.

Na slovensko-moravskom pomedzí je známa technika zdobenia sla-
mou. Zo slamy nastrihané trojuholníčky, bodky, pásiky, štvorčeky sa 
lepením na škrupinku vajíčka komponujú do motívov kvetov, slnka 
či iných rastlinných kompozícií. V poslednom období sa tí najzruč-
nejší pokúšajú úspešne zdobiť kraslice starou drotárskou technikou 
– odrôtovaním, oblepovaním kožou, vŕtaním a neskorším zdobením 
voskom, tzv. madeirovou technikou. Pomerne známe sú aj kraslice 
zdobené čipkou.
Všetky kraslice svojou farebnosťou, ornamentikou, výzdobnou techni-
kou sú pozoruhodným výtvarným prejavom slovenského ľudu. Býval 
vraj voľakedy v našich krajoch taký pekný zvyk, že deti po zelenej strá-
ni gúľali vajíčko ako symbol života. Kam všade v tento veľkonočný čas 
by sme mohli po svete rozkotúľať originálne slovenské kraslice, ktoré 
vytvoria zručné ruky žien a mužov krasličiarov? Azda všade, tak ako 
u nás, je vajíčko symbolom života. Ale aj šťastia, lásky, pokoja a poro-
zumenia. Práve tieto na pohľad všedné veci života dnešnému svetu tak 
veľmi chýbajú.

V súčasnosti je veľmi populárna technika zdobenia pomocou quil-
lingu. Ide o umenie využívajúce papierové prúžky, ktoré sú stáčané, 
formované a lepené do požadovaných tvarov. Výsledkom je vďaka 
správnej kompozícii jednotlivých tvarov krásny a originálny obrazec. 

Vyrobte si s nami  
veľkonočnú dekoráciu:
Motané veľkonočné vajíčka
Na výrobu motaných špagátových vajíčok budete potrebovať:

– špagát alebo vlnu
– balón
–  škrob alebo tekuté 
lepidlo

–  čokoládové vajíčko 
dovnútra

1.  Najskôr vložte vajíčko 
do balónika. Potom 
ho nafúknite do tva-
ru „vajíčka“, poriadne 
zaviažte, aby rýchlo 
nesfúkol.

2.  Omotajte ho špagá-
tom do rôznych sme-
rov, koniec zasuňte 
tak, aby sa špagát ne-
rozmotal.

3.  Balón namáčajte do 
misky so škrobom, 
aby špagát dobre pre-
siakol alebo škrob, po-
prípade tekuté lepidlo 
(napr. Hercules) natri-
te na špagát pomocou 
štetca.

4.  Nechajte zaschnúť mi-
nimálne noc, najlepšie 
však 24 hodín.

5.  Keď je už špagát suchý, 
môžete prepichnúť ba-
lón a vybrať ho.

A veľkonočné vajíčko 
s prekvapením je hotové.

1.

2.

3.

4.

5.

quilling



NOVOCHEMA, družstvo  
e-mail: novochema@novochema.sk

Tel.: +421 / 36 / 6312267
 +421 / 36 / 6312003

Podniková predajňa:
Tel.: +421 / 36 / 6312141
e-mail : diskont@novochema.sk

Vo svojej podnikovej predajni ponúka 
okrem náterových hmôt z vlastnej 
produkcie široký sortiment: 

Ponúka:

NOVOCHEMA, družstvo LEVICE

• náterových hmôt od iných výrobcov,
• stavebných výrobkov,
•  plastikárskych výrobkov,
•  drogistického tovaru,

•  ostatného doplnkového sortimentu  
pre domácnosť, všetko za veľmi zaujímavé  
cenové relácie.

Súčasťou ponuky 
je kolorovacie stre-
disko s miešaním 
rôznych druhov 
náterových hmôt  
a omietok  
v  odtieňoch,  
podľa požiadavky 
zákazníka.

• Lazúrovacie laky na drevo DREVONOL          
• Vrchné syntetické náterové hmoty SYNTA       
• Radiátorové syntetické farby SYNRAD            
• Základné farby syntetické SYNTADUR                            
• Základné farby rýchloschnúce antikorózne SYZAN 

•  Syntetické antikorózne jednovrstvové  
farby SYNTA 2 v 1

•  Polyuretánové farby SYNPUR
• Asfalto-penetračnú náterovú hmotu PENETRAN

•  Asfalto-izolačnú reflexnú náterovú hmotu  
na strechy RENOLAST

•  Vodouriediteľné syntetické základné farby  
HYDROANTIKOR 

• Disperzné náterové hmoty NOVOPLAST
• Repelentný prípravok proti zveri RPZ
• Latexy NOVOLATEX
• Riedidlá 
• Fermež, Ľanový olej

sa už 65 rokov venuje chemickej výrobe. Výrobe klasických i moderných náterových 
hmôt pre exteriér aj interiér, na kov, drevo a murivo, s ucelenými náterovými systéma-
mi, technickým servisom a poradenstvom pre veľkoodberateľov i malospotrebiteľov.


