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Pán Ján Šarišský sa narodil v Prešove a tu aj 
prežil celý svoj doterajší život. Po skončení 
základnej školy študoval 3 roky na učňov-
skej škole odbor automechanik a neskôr 
ďalších 5 rokov popri zamestnaní v Moto-
techne OZ Prešov na Strednej priemysel-
nej škole elektrotechnickej v Prešove. Vo 
výrobnom družstve ELEKTROPLAST 
Prešov pracuje od roku 1981. Po nástu-
pe do družstva bol menovaný do funkcie 
majster na stredisku Elektro – Solivar, kde 
bola hlavným výrobným programom vý-
roba a montáž skúšačiek napätia. V roku 
1986 bol menovaný do funkcie vedúci 
výroby tohto strediska. V rokoch 1988 až 
1990 nakrátko prerušil prácu vo výrob-
nom družstve ELEKTROPLAST, no už 
v marci 1990 opäť nastúpil do funkcie ve-
dúci závodu 21 – Elektro a od roku 2008 
až do dnešného dňa vykonáva funkciu 

manažér výroby výrobnej prevádzky 21 – 
Elektro. Popri tejto práci je od roku 1992 
aj členom predstavenstva za výrobnú pre-
vádzku 21.
Pán Ján Šarišský je svojim vzťahom k prá-
ci, pracovnými výsledkami a skúsenos-
ťami príkladom pre ostatných spolupra-
covníkov. Za jeho celoživotný prínos pre 
družstvo a   jeho členov a   zamestnancov 
si zaslúži obdiv. Svoj voľný čas rád trávi 
v  záhradke, zbiera mince, baví ho práca 
s počítačom a s mobilnými technológia-
mi, ale aj so zvieratami.

Plaketa Samuela Jurkoviča mu bola udele-
ná Predstavenstvom COOP PRODUKT 
SLOVENSKO na návrh Predstavenstva 
výrobného družstva a Komisie VSOČaZ 
výrobného družstva ELEKTROPLAST 

Prešov za dlho-
ročnú prácu 34 
rokov vo VD, 
za 25 ročnú 
prácu vo vole-
ných orgánoch 
družstva a pri 
príležitosti 60 
rokov životné-
ho jubilea. 
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príhovor

Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,
ak v knižnici pribúdajú zväzky, stáva sa bohatšou. Ak človeku pribúda-
jú roky, stáva sa skúsenejším a múdrejším. 
Podobne by to malo byť aj s našou družstevnou knižnicou i so samot-
nými družstevníkmi. 

Nedávno sme spomínanú knižnicu obohatili o ďalší zväzok. 
Predstavenstvo nášho združenia zvolalo podľa ustanovených pravidiel, 
platných Stanov COOP PRODUKT SLOVENSKO, v poradí už  
31. Valné zhromaždenie. Jeho konaním sme oficiálne uzatvorili 63. rok 
fungovania našej strešnej organizácie a účtovné obdobie roku 2016. 
 
Je dobre tomu, kto sa môže s uspokojením obzrieť na vykonanú prácu, 
na výsledky svojich rozhodnutí a každodenného úsilia. 
Som veľmi rada, že my, výrobní družstevníci, sme sa práve takto mohli 
na valnom zhromaždení obzrieť, že i napriek mnohým prekážkam sa 
nám podarilo úspešne preplávať 366-kou s názvom rok 2016, pokra-
čovať v určenom smere činnosti a snáď aj ďalšieho rozvoja nášho záuj-
mového združenia. 
Hodnotili sme opäť rušný a podstatný rok. Okrem tradičnej činnosti 
v oblasti podpory členských družstiev, neustáleho pripomienkovania 
novelizovaných legislatívnych noriem, sme veľmi hospodárne spravo-
vali zverený majetok a výsledok hospodárenia sa pretavil aj do konkrét-
nej kvapky finančnej pomoci pre jednotlivých členov. 

Vždy sa však nájdu jednotlivci, ktorých výsledky nepotešia. Kritizu-
jú snáď len z princípu. Pritom zabúdajú na tie staré zväzky v našej 
družstevnej knižnici, na ktorých obsah asi hrdí byť nemôžeme. Vtedy 
by bola ich kritika určite veľmi užitočná. Veď bez dávno prežitej fa-
lošnej družstevnej solidarity, ktorej dôsledky dodnes cítime v mno-
hých kauzách a nenávratne stratených finančných prostriedkoch, by 
sme boli bohatší a mohli by sme členským družstvách pomáhať viac. 
Škoda. 
 
Každému, kto k dosiahnutému výsledku prispel, ďakujem.

Osobitne členom volených orgánov i členom môjho pracovného ko-
lektívu – zamestnancom aparátu nášho združenia. Som presvedčená, 
že všetci, uvedomujúc si obrovskú mieru zodpovednosti, odviedli 
veľký kus serióznej roboty, pri ktorej vždy zvíťazil spoločný záujem 
o zachovanie postavenia nášho združenia, ochranu a zveľaďovanie jeho 
majetku. 
Pracovné tempo bolo vysoké, rozhodnutia zodpovedne rozanalyzované. 

Dosiahnuté pozitívne výsledky sú vždy ako elixír, čo do každého z nás 
vlieva nové sily, vieru v ďalšie úspechy, pre ktoré sa oplatí znova bo-
jovať. 

A tak sme vstúpili do nového obdobia. 
Neočakávam, že sa nám budú jednotlivé kapitoly súčasného kalendár-
neho roku písať ľahšie. 
Stále nízka vymožiteľnosť práva a funkčnosť súdnictva, vážny nedo-
statok pracovných síl či pripravované legislatívne zmeny, nám určite 
nedajú spať na vavrínoch. 

Bytostne sa nás dotknú pripravované zmeny v oblasti odmeňovania za-
mestnancov, najmä zvýšenie minimálnej mzdy, povinné trináste platy, 
pevné príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky.
V skupine zámerov vládnej koalície sa najviac tešíme, podobne ako 
väčšina podnikateľov, na zvýšenie sumy, ktorá sa zamestnancovi ne-
zdaňuje. Už roky je táto suma na rovnakej úrovni 3803,33 eur ročne, 
pričom výška priemernej i minimálnej mzdy každý rok stúpa. Dane 
preto platí stále viac osôb s nízkymi príjmami, dokonca aj z minimál-
nej mzdy. Je jasné, že ak by bola zo strany politikov myslená pomoc 
najmenej zarábajúcim zamestnancom vážne, títo by mali byť od dane 
z príjmu oslobodení. To by však znamenalo zvýšiť sumu nezdaniteľné-
ho minima až na úroveň 6000 eur.
Vtedy by sme snáď uverili deklarovanému sociálnemu programu. 
Dnes sú vyhlasované zámery len populistickými riešeniami, napokon 
ale pomôžu iba málokomu.

Aj vrámci nášho záujmového združenia sme za zvýšenie čistých príj-
mov zamestnancov, vždy však korektne, aj znížením odvodového či 
daňového zaťaženia. Riešenie len nariadeným zvyšovaním nákladov 
podnikateľov zhoršuje konkurencieschopnosť firiem a likviduje záu-
jem o ďalší rozvoj. 

Zostáva nám dúfať, že verejne vyhlásené opatrenia sociálneho balíčka 
predsa len kompetentní prehodnotia a vytvoria aj malým a stredným 
firmám, medzi ktoré bezpochyby patria aj naše výrobné družstvá, sluš-
né podmienky na život. 
 

Všetkým želám úspechy a tiež príjemné a pohodové leto. 

 
Ing. Iveta Chmelová

predsedníčka 
COOP PRODUKT SLOVENSKO
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zo života družstiev

Dňa 6. júna 2017 sa stretli zástupcovia člen-
ských družstiev COOP PRODUKT SLO-
VENSKO v príjemnom prostredí hotela 
DIXON v Banskej Bystrici, kde sa konalo 
tohtoročné 31. Valné zhromaždenie.

Rokovanie Valného zhromaždenia viedol Ing. 
Marián Javorka, podpredseda CPS a pred-
seda výrobného družstva TATRACHEMA 
Trnava. 

Po preverení hlasov prítomných delegátov 
bolo zistené, že v čase otvorenia valného 
zhromaždenia bolo prítomných 39 zástup-
cov s hlasom rozhodným, čo predstavovalo 
90,7 % všetkých pozvaných. S hlasom po-
radným sa Valného zhromaždenia zúčastnili 
3 delegáti. Z pozvaných hostí boli prítomní 
Ing. Vladimír Vencko, riaditeľ SSOŠ Poprad, 
pani Martina Marhevská, predsedníčka Rady 
VSOČaZ a Mgr. Eva Medveďová, podpred-
sedníčka Rady VSOČaZ.

Po zvolení pracovného predsedníctva, man-
dátovej komisie, návrhovej komisie, overo-
vateľov zápisnice, zapisovateľa a skrutátorov 
začalo podľa schváleného programu samotné 
rokovanie. 

Prvým bodom bola Správa o činnosti pred-
stavenstva CPS za obdobie od 30. Valného 

Z rokovania 31. Valného zhromaždenia 
COOP PRODUKT SLOVENSKO
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zhromaždenia, ktorú predložila Ing. Iveta 
Chmelová, predsedníčka CPS. 

Ďalej si delegáti vypočuli Správu o činnos-
ti Kontrolnej komisie CPS, ktorú predložil 
Ing. Jozef Bernát, predseda kontrolnej komi-
sie a  tiež Správu o činnosti Rady VSOČaZ, 
s ktorou prítomných oboznámila pani Marti-
na Marhevská, predsedníčka rady. 

Rokovanie pokračovalo Správou o dosiah-
nutých výsledkoch hospodárenia CPS za 
rok 2016 spolu s návrhom rozpočtu na rok 
2017, ktorú predložila prítomným Ing. Ive-
ta Chmelová, predsedníčka CPS. Po správe 
nasledovala búrlivá a dlhá diskusia ukončená 
prestávkou. 

Po prestávke Ing. Mária Hrubá, predsedníčka 
mandátovej komisie prečítala správu komisie 

a Ing. Ľuboš Sládek, predseda návrhovej ko-
misie predložil prítomným delegátom návrh 
uznesenia 31. Valného zhromaždenia COOP 
PRODUKT SLOVENSKO, ktorí prítomní 
delegáti schválili. 

Na záver Ing. Chmelová poďakovala všetkým 
prítomným za účasť a pozvala ich na spoločné 
stretnutie predsedov počas 24. ročníka výstavy 
COOPEXPO 2017 v Nitre dňa 17. augusta 
2017.

Po ukončení valného zhromaždenia sa vo ve-
černých hodinách konal bowlingový turnaj. 
Bojovalo sa na 4 dráhach a boj to bol veru 
poriadny. Na priečkach víťazov sa umiestnili 
v kategórii ženy: 
1. miesto PhDr. Kvetoslava Klimková  
(199 bodov)
2. miesto Natália Vančová (170 bodov)

3. miesto Katarína Dibdiaková (153 bodov). 
V kategórii muži bola konkurencia veľmi veľ-
ká. Poradie víťazov: 
1. miesto: Ing. Július Minar (329 bodov),
2. miesto: Ján Národa (302 bodov) 
3. miesto: Ing. Jozef Bernát (297 bodov). 

Celý turnaj sprevádzala dobrá nálada a bol 
príjemným oddychom po dlhom pracovnom 
rokovaní. 

Z.C. 

zo života družstiev
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zo života družstiev

CELOSLOVENSKÁ PORADA PREDSEDOV 
ČLENSKÝCH DRUŽSTIEV
Mesiac máj už každoročené patrí stretnutiu predsedov členských družstiev  
COOP PRODUKT SLOVENSKO. Ani tento rok tomu nebolo ináč. Dňa 17. mája  
2017 sa v priestoroch COOP PRODUKT SLOVENSKO v Bratislave stretli 
predsedovia členských družstiev na celoslovenskej porade predsedov. Stretnutia  
sa zúčastnili zástupcovia 30 členských družstiev a riaditeľ SSOŠ v Poprade. 

Celoslovenskú poradu otvorila Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka 
združenia. Na úvod oboznámila predsedov s programom celosloven-
skej porady, ktorý pozostával z Kaleidoskopu informácií a Informácií 
o činnosti COOP PRODUKT SLOVENSKO v súvislosti s pripravo-
vaným valným zhromaždením. 
Kaleidoskop informácií otvoril Mgr. Stanislav Halža prezentáciou na 
tému Protikorupčný zákon, informáciou o elektronických schránkach 
a informáciami o upomínacom konaní. 
Po ňom pokračovala svojou prezentáciou Bc. Cáková Zuzana. Poin-
formovala v skratke o pripravovanom 24. ročníku družstevnej výstavy  
COOPEXPO 2017 a  požiadala prítomných predsedov o  zváženie 
účasti členských družstiev na tejto výstave  prezentáciou výrobného 
družstevníctva v  spoločných expozíciách, samostatných stánkoch 
a v  sprievodnom programe. Ďalej ponúkla možnosť členským druž-
stvám zúčastniť sa pripravovaných akcií, o ktorých informuje COOP 
PRODUKT SLOVENSKO na svojiej webovej stránke. 
Ing. Alena Gírethová prezentovala aktuálnu situáciu v nehnuteľnos-
tiach, ktoré sú v správe COOP PRODUKT SLOVENSKO.
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Po prestávke pokračovala porada informáciou 
o činnosti CPS. Ing. Iveta Chmelová infor-
movala predsedov o dosiahnutých výsledkoch 
hospodárenia k 31. decembru 2016 a návrhu 
rozpočtu na rok 2017. V skratke informovala 
o činnosti CPS za uplynulý rok a o plánoch 
na rok 2017. Predsedov oboznámila s pripra-
vovaným Valným zhromaždením CPS a s na-
vrhnutým programom jeho rokovania. 

Blok uzavrela JUDr. Monika Zatkalíková, 
ktorá prezentovala činnosť Neziskovej organi-
zácie CPS DOKORÁN za rok 2016. Hovorila 
o aktivitách v roku 2016, ako napríklad účasť 
na Veľkonočných trhoch na Ministerstve prá-
ce sociálnych vecí a rodiny SR, Velkonočných 
trhoch v budove ústredia Slovenskej sporiteľni, 
na výstave COOPEXPO 2016 v Nitre, na pre-
dajnej akcii Radničkine trhy pod záštitou pri-
mátora hlavného mesta Bratislavy, Vianočných 
trhoch na Ministerstve práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. Spomenula tiež aktívnu účasť na 
medzinárodnej odbornej konferencii „Sociál-
na ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní 
efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské 
výzvy v EÚ a vo svete“, ktorú v rámci poduja-
tí predsedníctva SR v Rade EÚ zorganizovalo 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny 
SR v spolupráci s Európskou komisiou. 

V druhej časti prezentácie oboznámila prítom-
ných s Akčným plánom prechodu chránených 
dielní k  zamestnávaniu osôb so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce. 

Táto aktivita vznikla na podnet Výboru OSN 
pre osoby so zdravotným postihnutím. V jed-
nom z odporúčaní výbor vyjadril svoje znepo-
kojenie z veľkého počtu osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú zamestnávané v chrá-
nených dielňach a  z nedostatku účinných 
opatrení na podporu ich zamestnávania na 
otvorenom trhu práce, preto odporúča vytvo-
renie Akčného plánu prechodu z chránených 

dielní k  zamestnávaniu na otvorenom trhu 
práce. Spomenula že hlavný cieľ Akčného 
plánu je zintenzívniť vytváranie podmienok 
a reálnu podporu zamestnávania občanov so 
zdravotným postihnutím na otvorenom trhu 
práce, a to:

•  v  rovine podpory prechodu terajších za-
mestnancov chránených dielní, ktorí sú 
pripravení na zamestnanie na otvorenom 
trhu práce, 

•  v  rovine zlepšenia priameho prístupu ne-
zamestnaných a  ekonomicky neaktívnych 
občanov so zdravotným postihnutím na 
otvorený trh práce.

Na záver predsedníčka CPS poďakovala všet-
kým za účasť a pozvala prítomných zástupcov 
členských družstiev na 31. Valné zhromaž-
denie COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
ktoré sa bude konať 6. júna 2017 v Banskej 
Bystrici. 

Z.C.

zo života družstiev
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zaujalo nás

V dňoch 27. a 28. apríla 2017 sme sa zúčastnili 
v rámci programu Družstevnej únie SR Valného 
zhromaždenia Cooperatives Europe, ktoré 
sa tentokrát konalo na Malte. Hostiteľskou 
organizáciou bola Koperattivi Malta. Je to nepolitická 
organizácia zriadená zákonom o družstvách z roku 
2001 výlučne na účely zastupovania a podpory 
družstevného hnutia na maltských ostrovoch.

Malta vyzerá ako maličký kúsok zeme, ktorý sa dá prejsť za deň-dva 
a potom už niet čo robiť. Takto možno uvažuje väčšina turistov. Malta 
však aj na tom kúsku zeme skrýva množstvo zaujímavostí, sedemtisíc 
ročnú históriu, nádherné lagúny, kobaltovo modré vlny a mimoriadne 
priateľských ľudí. 

Valné zhromaždenie otvoril prezident družstevnej organizácie Koperat-
tivi Malta spolu s prezidentom Cooperatives Europe. Potom bol účast-
níkom premietnutý krátky film o 20-ročnej histórii strešnej družstevnej 
organizácie a o družstevníctve na Malte. 
Delegátov valného zhromaždenia prišiel pozdraviť aj predseda vlády 
Malty. Informoval o živote a úspechoch svojej krajiny, podporil druž-
stevné podnikanie. 

Cieľom valného zhromaždenia bolo oficiálne ukončiť kalendárny rok 
2016 a nastaviť smerovanie na ďalšie obdobie. Bola schválená správa 
o činnosti organizácie za rok 2016, správa o výsledkoch hospodárenia za 
rok 2016 a tiež plán práce a rozpočet na rok 2017. 

V diskusii sa hovorilo najmä o úlohe medzinárodnej družstevnej orga-
nizácie z hľadiska podpory modelu družstevného podnikania v jednot-
livých inštitúciách Európskej únie, o riešení celospoločenských problé-
mov v oblasti energetiky a životného prostredia. 

Toto valné zhromaždenie bolo okrem bežných bodov programu výni-
močné voľbami nového prezidenta a 13-tich členov Rady Cooperatives 
Europe na nasledujúce 4-ročné obdobie. 
Za prezidenta bol zvolený Jean-Louis Bancel, nominant francúzkej cen-
trálnej družstevnej organizácie. V družstevnom sektore pôsobí 20 rokov. 
Vo funkcii nahradí pána Dirka J. Lehnhoffa, ktorý úspešne viedol Coo-
peratives Europe počas predchádzajúcich 4 rokov.  
Do Rady Cooperatives Europe predložilo nomináciu 14 kandidátov. 

Medzi zvolenými členmi rady je i predseda Sva-
zu českých a moravských výrobních družstev 
JUDr. Rostislav Dvořák.

Súčasťou programu boli aj workshopy. Venovali 
sa stále aktuálnym témam. 
Workshop: 
•  Družstvá vo vývoji - ponúkol prehľad o ini-
ciatívach družstevných organizácií na všetkých 
kontinentoch, ukázal pokroky v menej rozvi-
nutých krajinách sveta. 

•  Mládež a vzdelávanie - bol zameraný na výme-
nu nástrojov a skúseností medzi etablovanými 
inštitúciami a mladými podnikateľmi.

•  Kooperačné riadenie – poukázal na prácu rozvojového družstva a na 
posilnenie budúcej súčinnosti a spolupráce pri spoločných akciách 
s ostatnými družstevnými organizáciami.

•  Družstvá a kooperatívna ekonomika – zadefinoval prekážky, ktorým 
čelia družstvá, ale aj výsledky prieskumu ako zachovať totožnosť druž-
stiev v modernom právnom rámci. 

Mimo pracovnej časti rokovania valného zhromaždenia hostitelia pri-
pravili bohatý program. Bol zameraný na návštevu rôznych typov druž-
stiev, nachádzajúcich sa v najbližšom okolí, ale aj na prehliadku mesta, či 
ochutnávku typických maltských jedál a nápojov v jednom z historicky 
najhodnotnejších domov hlavného mesta. 

Záverečnú reč valného zhromaždenia predniesla pani Susanne Westhausen 
z Dánska a nový prezident Cooperatives Europe pán Jean-Louis Bancel. 
Vyjadrili presvedčenie, že družstevné podniky v Európe boli a stále sú vý-
znamnou súčasťou podnikateľského prostredia a v jednotlivých krajinách 
dokážu držať krok s existujúcimi veľkými nadnárodnými korporáciami. 
Pritom plnia aj sociálnu funkciu pri zamestnávaní znevýhodnených osôb. 

Delegácie z celej Európy si na stretnutí opäť vymenili skúsenosti, hľa-
dali ďalšie spôsoby spolupráce a zlepšovania modelu družstevného pod-
nikania. I keď nie všetky prezentované nápady sú použiteľné v našich 
podmienkach, byť súčasťou veľkej európskej družstevnej organizácie nás 
určite posúva dopredu.  

                               I.CH.

Valné zhromaždenie 
Cooperatives Europe

Jean-Louis Bancel 
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Odovzdávanie najvyšších  
družstevných vyznamenaní 
DRUŽSTEVNÁ CENA  
SAmUELA JURKOVIČA

Ocenenia „Družstevná cena Samuela Jurkovi-
ča“ zriadilo Predstavenstvo Družstevnej únie 
SR uznesením zo dňa 26. marca 1993. Cena je 
udeľovaná za mimoriadne zásluhy v jednotli-
vých oblastiach činností v družstevníctve. Dňa 
1. júna 2017 boli tieto najvyššie vyznamenania 
slávnostne odovzdané v priestoroch Radošin-
ského naivného divadla v Bratislave celkom 11 
jednotlivcom a 5 kolektívom. Medzi nimi boli 
aj zástupcovia nášho sektora. Ocenení boli: 

Ing. Vladimír VENCKO
riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy  
v Poprade 
Vladimír Vencko pochádza z Hrabušíc, kde 
prežil svoje detstvo. Po maturite na Strednej 
priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi začal 
študovať na Strojníckej fakulte v Bratislave, 
ktorú úspešne ukončil štátnou skúškou a zís-
kal titul inžiniera. Zamestnal sa ako technic-

ký pracovník, neskôr ako vývojový pracovník 
v Turčianskom strojárskom závode v Prakov-
ciach. Neskôr ako samostatný technik a vedúci 
prevádzky Okresného podniku bytového hos-
podárstva Poprad a následne ako vedúci tech-
nológie v Tatramate Poprad. Svoje bohaté teo-
retické vedomosti, ako aj praktické skúsenosti 
v oblasti riadenia naplno využil od 1. júna 1984 
v Strednom odbornom učilišti služieb SZVD 
Poprad vo funkcii zástupcu riaditeľa pre od-
borný výcvik a od 1. septembra 2010 už ako 
riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy 
v Poprade. Počas svojej dlhej 32-ročnej peda-
gogickej a zároveň manažérskej práci v škole sa 
výrazne pričinil o prehĺbenie vedomostí žiakov 
o výrobnom družstevníctve a o šírenie dobré-
ho mena školy, ako aj jej zriaďovateľa COOP 
PRODUKT SLOVENSKO. Pozitívnym prí-
stupom k práci, svojou zodpovednosťou a  zá-
roveň schopnosťou nebáť sa zdravo riskovať, 
vytvoril pre žiakov a zamestnancov školy vy-
nikajúce materiálno-technické podmienky na 
štúdium a prácu, čo dokazuje množstvo celo-
slovenských úspechov v kaderníckych, gastro 
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a automobilových súťažiach a prezentáciách. 
Vyznamenanie mu bolo udelené pri príleži-
tosti životného jubilea, za svedomitý prístup 
k plneniu pracovných úloh, ochotu, obetavosť 
a za zodpovedné a kvalitné plnenie zverených 
úloh v prospech zvyšovania úrovne žiakov i ce-
lej školy. 

Juraj BRIGANT, 
predseda výrobného družstva NOVOPLAST 
Sereď
Pán Brigant pracuje v družstve nepretržite 34 
rokov. Do družstva nastúpil na pozíciu výrob-
ného pracovníka, kde sa oboznámil s techno-
lógiou výroby a výrobnými procesmi. O dva 
roky prešiel na oddelenie materiálovo-technic-
kého zásobovania, ktorého sa stal vedúcim. Na 
tejto pozícii preukázal vynikajúce organizačné 
schopnosti a obľúbený bol aj pre svoj ľudský 
prístup a priateľskosť. Celospoločenské zmeny 
v roku 1989 sa dotkli aj výrobného družstva 
NOVOPLAST Sereď. Toto obdobie prinieslo 
personálne zmeny aj v najvyšších pozíciách 
družstva a pán Brigant bol vymenovaný na 
pozíciu výrobno-technického riaditeľa a záro-
veň bol na členskej schôdzi zvolený najskôr 
za podpredsedu družstva. V roku 1993 sa stal 
predsedom družstva a na tejto pozícii pracuje 
doteraz. Záležalo mu na existencii a prosperite 
družstva a na tom, aby mali ľudia prácu. Našiel 
nových zákazníkov aj výrobný program druž-
stva. Pán Juraj Brigant priniesol do družstva 
nové technológie, ktoré podporovali produkciu 
a rozširovali ponuku služieb. Vyznamenanie mu 
bolo udelené za dlhoročnú aktívnu prácu v pro-
spech rozvoja výrobného družstva, dosahovanie 

výborných hospodárskych výsledkov, udržia-
vanie výroby a  pracovných miest v regióne aj 
v zložitých ekonomických podmienkach. 

FRAGOKOV – export,  
výrobné družstvo Prešov 
História firmy Fragokov – export, výrob-
né družstvo siaha do roku 1949, keď bolo 
v Prešove založené Východoslovenské ľudové 
autodružstvo (VĽAD), strojárska spoločnosť 
zameraná hlavne na výrobu pre traktorový 
a automobilový priemysel a servis. V roku 
1996 došlo k transformácii výrobného druž-
stva, pričom vzniklo sedem nástupnických 
družstiev, z ktorých hlavnú časť výroby pre-
bral nový subjekt Fragokov. Dovtedy bol jed-
ným z nosných závodov spoločnosti VĽAD. 
V súčasnosti patrí Fragokov – export, výrob-
né družstvo k najväčším strojárskym firmám 
prešovského regiónu. Celá výroba je umiest-
nená v štyroch výrobných halách. Družstvo 
vlastní certifikáty kvality ISO 9001:2008, 
ISO 140001:2004 a doplnkový certifikát 

VDA 6.1 pre firmy pôsobiace v automobilo-
vom priemysle. Je tiež vlastníkom viacerých 
úžitkových vzorov pre rôzne typy brzdových 
a spojkových hydraulických valcov platných 
na území Slovenska, Českej republiky a Poľ-
ska. Až 70 % výroby družstva smeruje na 
export. Základom výroby Fragokov – export 
sú tri rozdielne výrobné programy zastraše-
né výrobnými strediskami HYDRAULIKA, 
NÁSTROJÁREŇ a LISOVŇA PLASTOV. 
Vyznamenanie bolo družstvu udelené za do-
sahovanie vynikajúcich výsledkov.

ELEKTROPLAST,  
výrobné družstvo Prešov
V roku 1969 bolo založené výrobné družstvo 
Mechanik Prešov. O rok neskôr sa tri spo-
ločnosti zlúčili do jednej - VD NOVODOB 
Prešov. V roku 1973 firma kúpila nové sídlo 
pre správu a v roku 1974 založili prevádz-
ku v Gregorovciach, kde sa vyrábali plastové 
hračky. V roku 1975 spoločnosť prevzala vý-
robu skúšačiek napätia z továrne v Šumperku. 
Názov VD ELEKTROPLAST prijala spoloč-
nosť v roku 1976. Následne založili prevádz-
ku v Prakovciach, kde vyrábali hračky. Nová 
prevádzka v Solivare, ktorá sa špecializovala na 
výrobu skúšačiek napätia, bola založená v roku 
1981 a v roku 1982 vznikla prevádzka Nástro-
járeň. V roku 2006 prijalo družstvo certifiká-
ty kvality ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2002. Družstvu sa v roku 
2007 podarilo uzatvoriť zmluvu o spolupráci 
s dnes najvýznamnejším obchodným partne-
rom na výrobu hračiek. Družstvo v súčasnosti 
disponuje vlastnými výrobnými, skladovými 
a  administratívnymi priestormi. Špecializuje 
sa na výrobu produktov z plastov technológia-
mi - vyfukovanie, vstrekovanie a vákuovanie. 
Vyznamenanie bolo družstvu udelené za 
výborné výsledky a prezentáciu výrobného 
družstevníctva.

Všetkým oceneným BLAHOŽELÁME. 



11výrobné družstevníctvo

zaujalo nás

Dňa 29. mája 2017 sa v Kongresovom a pod-
nikateľskom centre Ekonomickej univerzity 
v Bratislave konala verejná diskusia k návrhu 
Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom 
podnikaní. Na tejto diskusii sa zúčastnila Ing. 
Chmelová a JUDr. Zatkalíková. 
Motiváciou pre vznik Zákona o sociálnej 
ekonomike a sociálnom podnikaní je vytvoriť 
priaznivé a podporné prostredie pre sociálne 
podnikanie a sociálne podniky na Slovensku. 
Aby to bolo možné, je potrebné do sociálne-
ho podnikania vniesť poriadok v zmysle ter-
minológie; odstrániť viaceré prekážky, ktoré 
rozvoju sociálnej ekonomiky bránia; vytvoriť 
systém podpory, ktorý bude spoločensky pri-
jateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štát-
nej pomoci a v neposlednom rade obsiahne 

veľmi prísne pravidlá na zamedzenie zneuží-
vania štatútu sociálneho podniku. 
Obsah zákona je vo veľkej miere inšpirovaný 
oznámeniami a nariadeniami prichádzajú-
cimi z európskej úrovne, ktoré vymedzujú 
priestor sociálnej ekonomiky, pri jeho tvorbe 
sa prihliadalo aj na viacero zákonov o sociál-
nej ekonomike a/alebo sociálnom podnikaní, 
schválených inými členskými štátmi EÚ.
Koncepcia návrhu zahŕňa okrem základných 
ustanovení a pojmov definíciu sociálnych pod-
nikov, oblasť podpory sociálnych podnikov, 
ustanovenia pre špecifické typy sociálnych 
podnikov, časť spravovania sociálnej ekonomi-
ky a časť venovaná vzniku a zániku sociálneho 
podniku. 

Za predpokladu, že zákon bude schválený má 
kapacitu obstáť v medzinárodnom porovnaní 
a na Slovensku vytvoriť vhodné podmienky, 
potrebné pre rozvoj sociálnej ekonomiky a jej 
celkový prínos nie len pre zvyšovanie zamest-
nanosti, ale pre spoločnosť všeobecne.

JUDr. Monika Zatkalíková

Verejná diskusia k návrhu Zákona o sociálnej 
ekonomike a sociálnom podnikaní 

Cena Samuela Jurkoviča očami ocenených
Ing. Vladimír Vencko,  
riaditeľ Súkromnej strednej odbornej  
školy Poprad 
Keď som dostal pozvánku Družstevnej únie 
Slovenska do Radošinského naivného divad-
la na 1. júna 2017 s tým, že úniou mi bolo 
schválené najvyššie družstevné vyznamena-
nie, neveril som vlastným očiam. Ďakujem 
Predstavenstvu CPS za zhodnotenie mojej 
práce v  Súkromnej strednej odbornej škole 
v Poprade a za návrh na moje ocenenie pro-
stredníctvom Družstevnej únie SR. Vážim si 
to aj preto, že práve 1. júna 2017 uplynulo 
presne 33 rokov, ako som nastúpil do radov 
zamestnancov výrobného družstevníctva. Ne-
raz som dostal otázku, či nebanujem, že som 
tak dlho vydržal. Odpovedal som, že nie... 
urobil by som to znova.

Ing. Miroslav Karabinoš,  
predseda výrobného družstva  
ELEKTROPLAST Prešov 
Na návrh predstavenstva CPS a predstaven-
stva DU SR sme tohto roku boli aj my poc-
tení udelením tohto vyznamenania. Chcem 
sa poďakovať aj touto cestou všetkým, ktorí 
o udelení vyznamenania rozhodovali. Samo-
zrejme, že takéto ocenenie našej práce a na-
šich výsledkov poteší a určite aj dodá energiu 
do plnenia ďalších náročných výziev. Veľmi si 
to vážime a je pre nás aj určitým záväzkom 
vykonávať našu prácu ešte lepšie. Chcem sa 

poďakovať aj organizátorom slávnostného 
večera spojeného s udeľovaním vyznamenaní, 
ktoré bolo pre mňa a som presvedčený, že aj 
pre ostatných zúčastnených večerom plným 
dojmov, zážitkov, ale aj relaxom.

Vladimír Kivader,  
predseda výrobného družstva  
FRAGOKOV-export Prešov 
Vyznamenanie „Družstevná cena Samuela 
Jurkoviča“ si veľmi vážim osobne, ale aj preto, 
že je to ocenenie práce celého kolektívu vý-
robného družstva Fragokov – export. Recept 
na úspech síce nepoznám, ale určite spočíva 
v tom, že moji kolegovia preferujú tie isté 
hodnoty ako ja. Pokladáme za úspech aj to, 
že naše družstvo stabilne existuje už viac ako 
šesťdesiat rokov. Naďalej chceme pokračovať 
vo výrobe brzdových a spojkových valcov 
a hydraulických systémov pre automobilový 

priemysel, opracovaní a montáži dielov podľa 
požiadaviek zákazníkov, vo výrobe vstrekoli-
sových foriem a plastových výliskov. Vo všet-
kých oblastiach máme dlhoročnú tradíciu 
a kvalitu o čom svedčia spokojní stáli zákaz-
níci, ku ktorým pribúdajú noví.

Juraj Brigant,  
predseda výrobného družstva  
NOVOPLAST Sereď
Pani Ing. Chmelová,
v  našej zemepisnej šírke, aj vďaka histórii, 
sme viac zvyknutí na kritiku ako ocenenia...
Zdá sa, že je to sivým štandardom našej doby. 
Kritika priťahuje pozornosť a  zvyšuje sledo-
vanosť. Za inštitúciami a firmami však stoja 
konkrétni ľudia, ktorí sa namáhajú, aby na-
plnili svoje ciele, aby nesklamali dôveru kole-
gov, aby si zažili svoju dôležitosť byť súčasťou 
„živého“ organizmu.
A človeku padnú veľmi dobre pohladenia/
ocenenia. 
Pani Ing. Chmelová, Vám osobne a predsta-
venstvu Družstevnej únie vyslovujem srdečné 
poďakovanie za povšimnutie si mojej námahy 
formou udelenia mi Družstevnej ceny Sa-
muela Jurkoviča. Ďakujem všetkým mojim 
kolegom, ktorí mi dôverovali a pomáhali mi 
svojim nekončiacim nasadením prekonávať 
prekážky ohrozujúce našu existenciu a úspeš-
né prežitie.
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Družstvo bolo založené v roku 1947 ako Košikárske výrobné družstvo. 
Hlavným výrobným sortimentom v  tom čase boli pletené výrobky 
z prútia. V 70. rokoch ako výsledok hľadania nového sortimentu pre 
produkciu bola prinesená technológia ručného laminovania. Ako prvý 
výrobok ručného laminátu bol vyrobený turistický laminátový čln pod 
označením CANYON 400. Neskôr družstvo rozšírilo svoje portfólio 
o turistické lode v sortimente kajaky, kanoe a rybárske veslice. Rozde-
lením Česko-Slovenska v roku 1993 Novoplast stratil významný trh 
– Česko. Bolo nevyhnutné riešiť budúcnosť družstva. 
Prvým krokom bola transformácia v zmysle Obchodného zákonníka. 
Členovia družstva sa rozhodli pokračovať v  rovnakej právnej forme, 
takže Novoplast je naďalej výrobným družstvom. Novoplast si regis-
troval vlastnú ochrannú známku a  s  potenciálom, ktorým dispono-

val musel získať kompletne nové zahraničné trhy. Prvou líniou boli 
plavidlá pre zákazníkov z Nemecka, Francúzska, Rakúska a Talianska. 
Produkcia firmy Novoplast je zameraná hlavne na zákazkovú výrobu. 
Dnešný sortiment predstavujú komponenty pre zaoceánske lode, to-
boganové dráhy, sochy zvierat a množstvo výrobkov pre zábavné parky. 

Projekty pre zákazníkov v roku 2017
V súčasnej dobe má NOVOPLAST, výrobné družstvo pokryté svoje 
výrobné kapacity objednávkami od viacerých zákazníkov z  rôznych 
oblastí športového a zábavného priemyslu. Aktuálne veľkú časť výroby 
venuje produkcii tobogánových dielov pre zákazníkov, ktoré sú mon-
tované prevažne v západnej Európe (Nemecko, Francúzsko atď.) 

Výrobné družstvo NOVOPLAST Sereď pod vedením predsedu pána 
Juraja Briganta dosahuje výborné výsledky a je silným bojovníkom 
na domácom, ale najmä na zahraničnom trhu. Teší sa z dosiahnutých 
úspechov a neustále hľadá cesty na zlepšenie a dosiahnutie svojich cie-
ľov. Zabezpečuje zachovanie pracovných príležitostí pre svojich členov 
a zamestnancov, ktorí v družstve našli svoje pracovné uplatnenie. 

V mene celej našej družstevnej rodiny prajem výrobnému družstvu 
NOVOPLAST Sereď, jeho manažérom, členom i zamestnancom do 
ďalšej činnosti len samé úspechy a družstevnú pohodu.  

Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka CPS 

NOVOPLAST, výrobné  
družstvo Sereď so 70 ročnou históriou

Kúpalisko Karslruhe, Nemecko
Počet tobogánových dielov: 49
Dĺžka dráhy: 400 m
Čas výroby: 04/2017
Sprístupnenie pre verejnosť od 05/2017
Špeciálne efekty: transparentné pásiky  
a efekty

Aquapark Weinheim, Nemecko 
(projekt vyrábali v niekoľkých etapách)
Počet tobogánových dielov: 51
Dĺžka dráhy: 140 m
Čas výroby: II.polrok 2016
Sprístupnenie pre verejnosť od 4/2017
Špeciálne efekty: farebné špirály, transparentné 
pásiky, zafarbenie aj z vonkajšej strany dráhy.

Viacdráhová šmykľavka Delmenhorst, 
Nemecko
Počet dráh: 3 dráhy
Dĺžka dráhy: 3 x 30 m
Čas výroby: 10/2016
Sprístupnenie pre verejnosť od 12/2016

Predstavejeme vám niekoľko zaujímavých výrobkov výrobného družstva: 
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Spolupráca COOP PRODUKTU Sloven-
sko s  Fakultou podnikového manažmentu 
Ekonomickej univerzity v  Bratislave je dl-
hodobá. Predmet Družstevné podnikanie je 
zriedkavosťou na akademickej pôde a  v  ob-
dobí dôrazu na aplikáciu sociálnej ekonómie 
v praxi sa neustále dopĺňa aj o poznatky, ktoré 
postupne rozširujú družstevné teórie uvedené 
v rôznych publikáciách. 

V roku 2017 sa v rámci predmetu Družstev-
né podnikanie už po šiesty rok spracovávali 
seminárne práce z  predmetu Družstevné 
podnikania, pričom tie najlepšie boli verej-
ne prezentované. Je potrebné uviesť, že súťaž 
prebiehala v dvoch kolách, v prvom kole boli 
prednesené v  škole všetky seminárne práce 
a  v  druhom kole sa jednalo predovšetkým 
o seminárne práce zamerané na  zvýšenie za-
mestnanosti v družstvách.  

Dňa 4. mája 2017 sa konala súťaž „Zvýšenie 
zamestnanosti v  regiónoch prostredníctvom 
družstiev“ v priestoroch COOP PRODUKT 
Slovensko vybraných seminárnych prác štu-
dentov prvého ročníka druhého stupňa –  
t.j. štvrtého ročníka z Fakulty podnikového 
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bra-
tislave v rámci študentskej vedeckej činnosti. 
Súťaž bola zameraná na možnosti propagácie 
družstevníctva všeobecne a  na vytvorenie 
nových pracovných príležitostí na Slovensku 
osobitne. Súťažná  téma bola výzvou pre štu-
dentov Fakulty podnikového manažmentu 
a medzi seminárnymi prácami bolo viacero 

takých, ktoré by v prípade  úspešnej realizá-
cie, vyriešili viacero dlhodobo pretrvávajú-
cich problémov, či už v oblasti udržania za-
mestnanosti, poskytovania kvalitných služieb 
alebo zvýšenia  upadajúcej úrovne niektorých 
regiónov. Súťaž bola vyhlásená spoločne na 
základe vzájomnej dohody medzi Ing. Ivetou 
Chmelovou, predsedníčkou Predstavenstva 
Družstevnej únie SR a predsedníčkou COOP 
PRODUKT Slovensko a gestorkou predme-
tu Družstevné podnikanie doc. Ing. Elenou 
Šúbertovou, PhD. 

Členovia komisie konštatovali, že predlože-
né práce mali požadovanú úroveň, pri ich 
spracovaní sa použili adekvátne metódy, pre-
zentované námety zodpovedali aktuálnym 
ekonomickým a legislatívnym podmienkam. 
Súťažná komisia predovšetkým hodnotila, 
či sú navrhované riešenia aplikovateľné pre 
družstvá na Slovensku. Vybrané práce štu-
dentov navrhovali aj konkrétne námety pre 
zviditeľnenie slovenského družstevníctva 
v praxi.

Za veľmi podnetné možno považovať dve prá-
ce študentov, ktoré sa umiestnili na prvom 
mieste. Študent Bc. Daniel Pavilek zaujal prí-
tomných s prezentáciou „Združenie odbornej 
verejnosti, družstvo“, pričom sa zameral na ob-
lasť spolupráce vybraných slobodných povola-
ní a odborníkov z praxe pre družstvá a súčasne 
formou družstiev. 

Bc. Vladimíra Nováková na tému „Nativa, 
výrobné družstvo“. V  práci boli rovnomer-
ne vyvážené aspekty súvisiace so zavádzaním 
najnovších poznatkov ekonómie, ekológie 
a nechýbali ani sociálne prvky pri zamestná-
vaní pracovníkov.

Komisia mala veľmi ťažkú úlohu aj pri určení 
druhého miesta v poradí. Podobne ako na pr-
vom mieste aj na ďalších priečkach sa súčasne 
umiestnili viaceré súťažné práce. Jednalo sa 
o tri súťažné práce týchto autorov:
Bc. Blažena Škotková: „Hotel Slovenský raj, 
družstvo, Čingov“, ktoré bolo orientované na 
prezentáciu Slovenska. 
Bc. Kristína Gašpárková: „Poľnohospodár-
ske družstvo Potok“, ktoré bolo súčasťou mo-
dernej potravinovej vertikály. 

Bc. Jakub Ivanič: „Bytové družstvo, Kyjev“, 
ktoré poukázalo na výhody družstevného bý-
vania aj pre širšie vrstvy obyvateľstva.
Tretie miesto vyhrala Bc. Lucia Čiefová s prá-
cou „Wood, výrobné družstvo“, ktoré sa ve-
novalo komplexne trendom pri spracovaní 
výrobkov z dreva v regióne Stará Ľubovňa.
 Študenti za každou prezentáciou reagovali na 
otázky členov hodnotiacej komisie, ku každej 
práci diskutovali. Veríme, že uvedenou súťa-
žou sa spoločné aktivity nekončia, ale budú 
pokračovať ďalej tak, aby boli obojstranne 
užitočné. Sme radi, že družstevníctvo je stále 
pre študentov zaujímavé. Dúfame, že nadše-
nie študentov pre nové formy družstiev a ich 
uplatnenie v praxi bude aj naďalej pokračovať. 

Ďakujeme Ing. Ivete Chmelovej a zamest-
nancom COOP PRODUKT SLOVENSKO 
za ústretovosť pri realizovaní súťaže našich 
študentov a  všetkým pracovníkom sloven-
ských výrobných družstiev za ich každodennú 
prácu, ktorá nielen zabezpečuje potreby čle-
nov a dopyt zákazníkov, ale inšpiruje študen-
tov k  novým možnostiam uplatnenia teórie 
v praxi. 

doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD

Súťaž študentov Fakulty 
podnikového manažmentu

zaujalo nás
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Každoročne sa v našej škole organizuje pre žiakov všetkých ročníkov 
študijného odboru Mechanik stavebnoinštalačných zariadení od-
borná exkurzia v Bratislave s názvom CONECO, ktorá je zameraná 
na prezentáciu najnovších technológií a materiálov v oblasti staveb-
níctva, vykurovania, inštalácií všetkých druhov, čistiarní odpadových 
vôd, zatepľovacích systémov a množstva ďalších poznatkov súvisiacich 
s témou výstavy. Tohto roku sa na tejto exkurzii zúčastnilo 18 žiakov 
prvého a druhého ročníka, ktorí si mohli prehliadnuť spomínané ex-

pozície a  sami si získavali informácie u  fundovaných vystavovateľov. 
Taktiež si vzali množstvo prospektov a propagačných materiálov. Sú-
časťou exkurzie bola aj prehliadka hlavného mesta a návšteva múzea 
dopravy. Veríme, že si žiaci priniesli z exkurzie množstvo dôležitých 
informácií a poznatkov, ktoré im pomôžu v ich ďalšom štúdiu a tiež 
veľa pekných zážitkov z Bratislavy.

Ing. Peter Brajer

Dňa 24. marca 2017 sa konal 22. ročník sú-
ťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozme-
tike v Spišskej Novej Vsi. Súkromná stredná 
odborná škola Poprad – Veľká sa zúčastnila 
na tomto ročníku so žiakmi 2. ročníka v sú-
ťažných kategóriách: Vlny  na denné nosenie, 
v  ktorej súťažila Sabína Polhošová s model-
kou Tamarou Benkovou a Natália Schmalová 
s  modelkou Petrou Kruppovou  v  kategórii 
Ples Spišiakov, ktorá sa umiestnila na prvom 
mieste. Žiačky preukázali svoje zručnos-

ti,  tvorivosť  a  zažili, aký je to pocit  súťa-
žiť  pred obecenstvom a  odbornou porotou.   
Výsledkom bolo  ich  snaženie a  schopnosť   
uplatniť získané zručnosti v kaderníckom od-
bore. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť spo-
lu s odbornými školami z Kežmarku a Košíc 
na súťaži kaderníckeho umenia.

 Mgr. Beáta Winková
Mgr. Eva Michaláková 

Aj v  tomto školskom roku sme uskutočnili 
celoškolskú súťaž o  výrobnom družstevníc-
tve. Je dôležité vedieť informácie o  našom 
zriaďovateľovi, ktorému naša škola vďačí za 
mnoho. Je ním COOP PRODUKT SLO-
VENSKO, ktorý združuje práve slovenské 
výrobné družstvá.

Študenti Súkromnej strednej odbornej ško-
ly Poprad – Veľká sa už v prvom ročníku na 
hodinách občianskej náuky a dejepisu dozve-
dajú, že napr. kolískou výrobného družstev-
níctva na európskom kontinente bolo územie 
Slovenska, že prvé družstvo u nás malo názov 
Gazdovský spolok preto, lebo sa roľníci a re-
meselníci učili gazdovať, alebo že zakladate-
ľom tohto spolku bol dedinský učiteľ Samuel 
Jurkovič. Tento pedagóg, ľudovovýchovný 
a kultúrny pracovník, bojovník za hospodár-
ske povznesenie slovenského ľudu, znamenal 
veľa pre ďalší vývoj nielen nášho, ale aj sveto-
vého družstevníctva.

Študenti zisťujú aj na iných hodinách, že 
družstevná forma podnikania funguje na 
princípoch demokracie a  je mimoriadne vý-
hodná pre začínajúcich podnikateľov.

Do tohtoročnej súťaže Čo vieš o  výrobnom 
družstevníctve sa zapojilo 15 súťažiacich a ví-
ťazmi sa stali Veronika Bohunčáková z  I. S 
a Karolína Krchňavá zo IV. F. Víťazom gra-
tulujeme.

Mgr. Jana Klimeková

Odborná exkurzia 
CONECO 2017

Súťaž v účesovej tvorbe  
v Spišskej Novej Vsi – 
Reduta 2017

Čo vieš o výrobnom 
družstevníctve?



Krakov je najviac navštevované poľské mesto. 
Aj študenti Súkromnej strednej odbornej 
školy v Bardejove odborov propagačná grafi-
ka a animátor voľného času sa zaradili medzi 
tisíce návštevníkov niekdajšieho hlavného 
mesta našich severných susedov. Uchvátila 
ich krása kráľovského hradu Wawel, Jage-
lovskej univerzity či historického centra. Ich 
prvoradým cieľom však bolo navštíviť Akade-
miu Sztuk Pieknych – Akadémiu výtvarných 
umení v Krakove.

Sprievodcu po škole a jednotlivých atelié-
roch im robil Peter Javorík, známy slovenský 
grafický dizajnér. V súčasnosti je vysokoškol-
ským pedagógom na Fakulte priemyselného 
dizajnu ASP v Krakove. Patrí do mladej ge-
nerácie grafikov, ktorej forma výpovede nie je 
spätá len s plagátom, ale taktiež s inými prí-
buznými médiami v rámci vizuálnej identity. 

Študenti si mohli prezrieť aj jeho aktuálnu 
výstavu „Peter Javorík – logotypy“. Výstava 
pozostáva zo 60 vybraných prác autora. Na-
priek svojmu mladému veku disponuje autor 
bohatou zbierkou úspešných značiek, z kto-
rých sú mnohé aj oficiálne používané – či už 
ako logotypy inštitúcií alebo firemné značky, 
piktogramy... 

Zaujímavým a pre študentov aj určite po-
učným spôsobom porozprával o možnos-
tiach využitia ich odboru propagačná grafika 
v praxi. Čo všetko im svet ponúka a ako to 
správne využiť. Bolo to inšpiratívne a moti-
vujúce stretnutie so zaujímavou osobnosťou 
slovenskej, ale v súčasnosti aj poľskej grafickej 
dizajnérskej scény.

Po prehliadke ateliérov a výstav v krakov-
ských galériách si študenti dopriali aj oddych 

na jednom z najkrajších námestí v strednej 
Európe – Rynek Główny. Potom spolu so svo-
jimi učiteľmi pokračovali v prehliadke mesta 
a strávili tak ďalší zaujímavý deň, keď sa uče-
nie prepojilo s praxou. 

Mgr. Michaela Popjaková

„Máš umelecké črevo?“ je medzinárodná sú-
ťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií, 
ktorí chcú prehlbovať svoj záujem o umenie. 
Jej hlavným cieľom je dať študentom mož-
nosť rozvinúť kreatívnu stránku osobnosti 
a  tiež im poskytnúť priestor na rozvíjanie 

ich záujmu, umožniť im diskutovať o svojich 
názoroch a vyskúšať si tímovú prácu na celo-
ročnom projekte. Okrem toho majú študenti 
a  ich pedagógovia výbornú príležitosť hlbšie 
sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou 
a s prostredím galérií doma, ale aj v sused-
ných krajinách. Na organizovaní súťaže sa 
podieľajú najvýznamnejšie štátne aj súkrom-
né galérie na Slovensku, v Česku a Maďarsku.

Skupiny študentov pracujú v priebehu škol-
ského roka na svojich projektoch, tie potom 
zasielajú na spoločnú adresu usporiadateľskej 
inštitúcie. Finále súťaže prebieha každý rok 
v  usporiadateľskej galérii a je spojené s vý-
stavou najzaujímavejších študentských prác. 
Študenti prezentujú svoje projekty pred od-
bornou porotou zloženou zo zástupcov z ra-
dov umelcov, kurátorov, teoretikov a organi-
zátorov súťaže, ktorá tri najlepšie ocení. 

Táto súťaž má niekoľko kôl. Naši žiaci z od-
boru propagačná grafika sa v semifinálovom 

kole v Košiciach úspešne prebojovali do fi-
nálového kola a získali tak možnosť vystaviť 
a  obhájiť svoje diela v Slovenskej národnej 
galérii v Bratislave. Tím pod vedením Jaro-
slava Smoleňa, žiaka III. A, vybojoval postup 
v silnej konkurencii stredných umeleckých 
škôl, stredných odborných škôl a gymnázií. 
Srdečne blahoželáme a držíme palce vo finále. 

Mgr. Michaela Popjaková

Úspech študentov SSOŠ Bardejov  
v medzinárodnej súťaži „Máš umelecké črevo?“

zo života SSOŠ

... inšpiratívne a motivujúce 
stretnutie študentov  
s grafickým dizajnérom v Krakove...
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V  dňoch 13. až 17. marca 2017 sa konal 
v  hoteli Poprad barmanský kurz pod vede-
ním pána Šefca a pána Šuchtu – obaja lek-
tori Slovenskej barmanskej asociácie. Výber 
študentov z 1. a 2. ročníka prebehol rýchlo. 
Prekvapili nás svojou usilovnosťou, fantáziou 
a originalitou. Rozličné miešané nápoje vy-
tvárali pod vedením lektorov a  niektorí ich 
zvládli doslova bravúrne. Najlepšia zo všet-
kých bola Dominika Juhásová z  II. F – od-
bor kuchár, ktorá od lektorov získala okrem 
ceny aj samé chvály. Mimoriadnu cenu získal 
Ľubomír Mižigár z  II. F – odbor mechanik 
stavebnoinštalačných zariadení. Na kurze 
sa zúčastnili nielen čašníci a  servírky, ale aj 
žiaci iných odborov, ktorí mali osobný záu-

jem naučiť sa niečo nové, nesúvisiace priamo 
s profesiou. 
Tento ročník prebehol veľmi úspešne a naši 
študenti sa prezentovali na vysokej úrovni. 
Získali množstvo vedomostí a  zručností. 
Po príhovore lektorov sa pani zástupkyňa 
Súkromnej strednej odbornej školy Poprad 
– Veľká Ing. Gabriela Takáčová všetkým prí-
tomným poďakovala a popriala im do ďalšej 
práce mnoho úspechov,  aby svoje poznatky 
vedeli vždy zúročiť. Vďaka tiež patrí rodičov-
skej rade, ktorá prispela každému študentovi 
finančnou sumou.

Mgr. Emília Bombarová,
učiteľka odborných predmetov

Oddych a  relax veľkonočných sviatkov vy-
striedal futbalový turnaj študentov stredných 
škôl, kde sme si v postupovej súťaži vybojova-
li právo účasti v 4-člennom finále okresného 
kola vo futbale, ktoré sa konalo na štadióne 
v Poprade – Veľkej. Chlapci našej školy v Po-
prade boli bojovne naladení a  ku každému 
zápasu pristupovali s  nasadením a  vôľou po 
víťazstve. V boji o celkové prvenstvo a postup 
do regionálneho kola sme sa stretli a bojovali 
so SOŠ Kukučínova. V riadnom hracom čase 
sme remizovali 1:1, a  tak musel o postupu-
júcom rozhodnúť penaltový rozstrel. V  pe-

naltovom rozstrele sme opäť uhrali remízu, 
keď z  piatich striel obaja finalisti premenili 
3 strely, ktoré skončili v bráne súpera. Každá 
ďalšia penalta už bola penaltovou lotériou. 
Dá alebo nedá gól, postúpime alebo nepostú-
pime. No v tejto lotérii sme neboli úspešní. 
Vybojovali sme si krásne druhé miesto, ale 
odchádzali sme smutní, lebo víťazstvo bolo 
na dosah ruky. Za predvedenú hru a vôľu po 
víťazstve patrí našim chlapcom veľké ĎAKU-
JEM.

Mgr. Milan Sova

Súkromná stredná odborná škola Poprad – 
Veľká už tradične organizovala okresné kolo 
vo volejbale chlapcov SŠ. O prvenstvo a po-
stup do krajského kola bojovalo 9 škôl v ter-
míne 10. – 12. apríla 2017. Všetky zápasy sa 
odohrali v plnom nasadení. O krásne športo-
vé akcie lahodiace oku diváka nebola núdza. 
Naši chlapci zo základnej skupiny nepostú-
pili, ale odnášajú si z  turnaja veľa krásnych 

športových zážitkov, no hlavne skúsenosti do 
budúcnosti. Finálové zápasy preverili hráčov 
z ich taktickej, technickej a kondičnej pripra-
venosti. Víťazné družstvo Gymnázium Ku-
kučínova obhájilo minuloročné prvenstvo, 
keď jeho základnú zostavu tvorili ligoví hráči 
reprezentujúci mesto Poprad.

Mg. Milan Sova

Barmanský kurz 
2017

Futbal a náš hlad po víťazstve

Naši chlapci v okresnom kole vo volejbale 
žiakov stredných škôl
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V tomto školskom roku sa uskutočnila 
celoslovenská súťaž mladých autoopra-
várov Junior CASTROL 2017. Žiaci 
našej školy, SSOŠ, učebných odborov 
autoopravár mechanik a autoopravár ka-

rosár najskôr absolvovali školské kolo súťaže a na základe jeho výsledkov 
boli nominovaní dvaja karosári a dvaja mechanici do regionálneho kola, 
ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici. V regionálnom kole boli úspeš-
ní karosári Boris Baka – stal sa víťazom regionálneho kola a Dominik 
Bu dzák skončil tretí. Týmto umiestnením si obaja zabezpečili účasť do 
finále o najlepšieho junior karosára Slovenska, ktoré sa konalo 26. – 27. 

apríla 2017 v Bratislave. Ani v Bratislave nám naši žiaci hanbu neurobili 
a po skvelom výkone si Dominik Budzák odniesol pohár za úžasné druhé 
miesto a tesne za prvou trojicou skončil na štvrtom mieste Boris Baka.

Chlapcom úprimne blahoželáme, tešíme sa z ich výkonov a úspešnej 
reprezentácie našej školy. Veríme, že aj v budúcich školských rokoch sa 
nájdu im podobní zanietení žiaci autoopravárenských odborov, ktorí 
budú pokračovať v ich koľajách. Tiež chceme poďakovať aj učiteľom od-
borných predmetov a majstrom odborného výcviku za skvelú prípravu 
žiakov, a to nielen na súťaže, ale aj v bežnom vyučovacom procese. 

Ing. Peter Brajer

V  školskom roku 2016/2017 bolo prihlá-
sených na maturitnú skúšku 81 študentov 
jednotlivých odborov: mechanik elektrotech-
nik – IV.E, kuchár, čašník – IV. F, mechanik 
stavebnoinštalačných zariadení, pracovník 
marketingu – IV. N, podnikanie v remeslách 
a službách – II. S. Ich posledný deň v škole 
pripadol na 12. mája 2017, kedy sa študenti 
symbolicky rozlúčili so školou a  s mladšími 
spolužiakmi. Potom ich čakal tzv. akademic-
ký týždeň, počas ktorého si mohli oprášiť svo-
je vedomosti získané počas predchádzajúceho 
štúdia, prípadne dohnať to, čo zameškali. Za 
zelený stôl si sadali postupne od pondelka 22. 
mája 2017 do piatka 26. mája 2017. Všet-

ko bolo vzorne pripravené, každý mal dobrú 
náladu. Skúšku dospelosti úspešne zdolalo 78 
študentov. O  príjemnú atmosféru sa posta-
rali nielen členovia maturitných komisií, ale 
najmä naši maturanti, ktorí milo prekvapili 
svojimi vedomosťami. Pripravovali sa naozaj 
zodpovedne a snažili sa dosiahnuť čo najlep-
šie výsledky. Niektorým sa darilo menej, čo 
spôsobila tréma, ktorá je však súčasťou každej 
dôležitej skúšky, je len potrebné sa ju naučiť 
prekonať. Ale aj o  tom je MATURITA – 
skúška dospelosti.

Veľké poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim 
a vedeniu školy za namáhavú a obetavú prá-

cu s mládežou a zainteresovaným študentom 
za prípravu miestností. Našim maturantom 
blahoželáme k  výborným výsledkom a  želá-
me im veľa úspechov v ďalšom študijnom či 
pracovnom živote. 

Mgr. Jana Kapralová

Poučná, trochu dobrodružná exkurzia žiakov 
technických profesií zo SSOŠ Poprad vypuk-
la v nedeľu večer 15. mája. Úvodné pokyny 
a noc v autobuse. Náročné, no zvládnuteľné. 
V pondelok ráno sme sa ocitli pred bránami 
podniku na výrobu autobusov vo Vysokom 
Mýte – IVECO. Každý účastník bol pod-
robne poučený o  pravidlách, dostal vizitku, 
vestu, kovové špičky na topánky, ochranné 
okuliare. Fotiť sme nesmeli. Nielen tu, ale 
ani v ďalších navštívených fabrikách. Samo-
zrejme chápeme a  rešpektovali sme pokyny, 
ale bolo nám to ľúto, pretože prehliadky 
boli naozaj zaujímavé a mali by sme čo fotiť. 
Mnohé technológie, o ktorých sme mali len 
teoretické informácie, sa nám postupne v na-
vštívených podnikoch ukázali naživo, v reál-
nej prevádzke.

V  ten istý deň popoludní nás čakala Mladá 
Boleslav. Moderná automobilka s  premysle-
ným systémom exkurzií. Všade cítiť disciplí-

nu, tlak na zabezpečenie kvality a  efektivity 
výroby, bezpečnosť. Od dobre platených za-
mestnancov sa vyžaduje dobre odvedená prá-
ca. A ešte niečo vidno v moderných prevádz-
kach. Odpad sa separuje na každom kroku 
– od kancelárií po najväčšie výrobné haly, od 
papiera po nebezpečné chemikálie. Ekológia 
je skrátka trendová na celom svete. 

Utorkový program bol tiež hustý. Najskôr Vo-
jenské múzeum v Lešanoch, kam nás pustili 
aj napriek tomu, že oficiálne mali zatvorené. 
Sezóna sa začína až v júni, ale my sme mohli 
vidieť celú expozíciu aj s  odborným výkla-
dom. Popoludnie v Prahe. Najskôr Technické 
múzeum, potom prehliadka mesta. Unavení 
sme už boli dostatočne.

Streda bol posledný deň exkurzie a  čakala 
nás cesta domov. Hriech by však bol obísť 
legendárnu Tatru Kopřivnice. Menšia fabrika 
s obrovskými strojmi a  obrovskou hrdosťou 

miestnych zamestnancov na tradície, na to, 
čo dokázali. Do Popradu sme dorazili zdraví, 
v kompletnej zostave a so skúsenosťami, ktoré 
sa nedajú získať ani z časopisov, ani z interne-
tu. Také treba jednoducho prežiť.

Ing. Jarmila Perháčová

Junior CASTROL 2017

Maturita 2017 v SSOŠ POPRAD

Exkurzia v Čechách
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Tak ako po predchádzajúce dva roky aj tento 
rok sme zorganizovali pod vedením riaditeľky 
Bc. Evy Dobiášovej skvelú spoločensko-kul-
túrnu akciu Majáles, pod záštitou primátora 
mesta Sobrance Ing. Pavla Džurinu.

Akcia je organizovaná pre prijímateľov zaria-
denia a ich rodičov, pozvaných hostí, medzi 
ktorými nesmie chýbať naša krstná mama 
Ing. Iveta Chmelová. Tá si k nám meria vždy 
dlhú cestu a zakaždým nás niečím novým 
prekvapí. Zato jej patrí naše srdečné poďako-
vanie. Mnohí z pozvaných hostí sa nemohli 
zúčastniť na našej akcii a preto naše pozvanie 
odmietli, ale nás to neodradilo.

Tento rok je to už tretí jubilejný ročník. Preto 
aj príprava bola dlhšia, ale o to precíznejšia. 
Výzdoba, škatuľky na darčeky, ako aj samot-
né darčeky, ktoré sme vyrábali počas pracov-
nej terapie. S niektorými nám pomohli tety 

z výrobného družstva Dóza, ktorým srdečne 
ďakujeme. No a samotný program nám dal 
zabrať. Starostlivo vyberané pesničky, pra-
videlne nácviky, trénovanie pamäti a znova 
a znova opakovanie piesní, ale v konečnom 
dôsledku to stálo za to.

Akcia sa konala v priestoroch školskej jedálne 
základnej školy. Urobili sme pestrú výzdobu 
a postavili máj, ako sa na správny majáles 
patrí. Programom nás sprevádzala moderá-
torka Mgr. Mária Kasičová, ktorá pozdvihla 
úroveň našej akcie. Spev, tanec, zábava nás 
sprevádzali celým nedeľným popoludním. 
Spokojní, šťastní a plní nových zážitkov sme 
odchádzali domov.

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami strávili ne-
deľné odpoludnie.

Bc. Silvia Vaľková

majáles v Dozáčiku
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legislatíva

1. máj 2017 – svia-
tok práce sa stal 
pre dohodárov 
z  pozície uchá-
dzačov o zamest-
nanie bez pochýb 
menšou oslavou, 
pretože zákonom 
č. 81/2017 Z.z. sa 
mení a dopĺňa zá-
kon č. 5/2004 Z.z. 
o službách zamest-
nanosti a  o  zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a ktorým sa menia a do-
pĺňajú niektoré zákony, kedy sa radikálne 
sprísňujú podmienky privyrobenia si pre 
uchádzačov o  zamestnanie, evidovaným na 
úradoch práce.

Legislatívne zmeny údajne reflektujú prax 
v   súvislosti s obchádzaním zákona, ku kto-
rému dochádzalo. Podľa dôvodovej správy 
k návrhu zákona, priemerný počet uchádza-
čov o zamestnanie, ktorí počas vedenia v evi-
dencii vykonávali zárobkovú činnosť na zák-
lade dohôd dosiahol úroveň 60 tisíc.
 
Nakoľko kontrola a najmä preukázanie nele-
gálneho vyplácania mzdy je problematické, 
de facto nekontrolovateľné, potrebu schvá-
lenia novely spôsobil ďalší argument – veľmi 
vysoký počet dohôd s vymeriavacím zákla-
dom nižším ako 50 €.

Uchádzač o zamestnanie môže od 1. mája 
2017 pracovať iba na dohodu o vykonaní 
práce alebo na dohodu o  pracovnej čin-
nosti:

•  pre zamestnávateľa, u ktorého nebol zamest-
naný v pracovnom pomere (nie dohode) 
bezprostredne pred zaradením do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie (neplatí pri do-
hode uzatvorenej pred 30. aprílom 2017), 

•  pre zamestnávateľa, ktorý ho v pred-
chádzajúcich 6 mesiacoch neodmie-
tol prijať do zamestnania na pracov-
né miesto sprostredkované úradom 
práce (neplatí pri dohode uzatvorenej pred  
30. aprílom 2017). 

Výška mzdy alebo odmeny za vykonávanú 
činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu ži-

votného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu (v súčasnosti 198,09 €).
Simultánne s uvedeným uchádzač nesmie 
mať súbežne uzatvorených viac dohôd (po-
stupne môže). 
To všetko pri rešpektovaní horného limitu na 
úrovni 40 dní v kalendárnom roku a zmieňo-
vanej mesačnej odmene. Výnimka je pri do-
hodách uzatvorených pred 30. aprílom 2017.

Podľa prechodných ustavení, ak uchádzač 
o zamestnanie pred 30. aprílom 2017 pra-
coval:
•  na pracovný pomer (nie dohodu), bude 
môcť na ňu pracovať do 31. júla 2017  
(potom sa vyradí, alebo už nebude zamest-
naný v pracovnom pomere), 

•  na dohodu, bude musieť do 9. mája 2017 
predložiť úradu kópiu jej zmluvy, 

•  na dohodu, táto môže trvať do 9. júna 2017 
(40 dní od 1. mája 2017). 

Notifikačná povinnosť uchádzača o zamest-
nanie:
•  Uchádzač o zamestnanie je povinný pred-
ložiť úradu kópiu dohody o práci vykoná-
vanej mimo pracovného pomeru najneskôr 
deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa 
táto dohoda uzatvorila.

•  Uchádzač o zamestnanie je povinný do 
ôsmich kalendárnych dní preukázať 
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny roz-
hodné skutočnosti pre vedenie v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie, t.j. skutočnos-
ti o výške odmeny za uplynulý kalendárny 
mesiac.

V prípade nesplnenia si povinností bude 
uchádzač o zamestnanie vyradený z evidencie 
a naspäť bude môcť byť zaradený do eviden-
cie až po 6. mesiacoch od vyradenia.

Nové podmienky sa netýkajú ostatných osôb 
pracujúcich na dohody (študenti, dôchodco-
via, dohodári pracujúci popri hlavnom za-
mestnaní, resp. živnosti).

Minister sa tiež vyslovil, že evidovaní neza-
mestnaní môžu mať príjem ako obecní po-
slanci, no uvedené si je potrebné overiť pria-
mo na miestne príslušných úradoch práce.

V zákone o sociálnom poistení v súvislosti 
so zmenou zákona o službách zamestnanos-

ti a s tým súvisiacimi prácami na dohodu sa 
nič nemení. To znamená, že naďalej má za-
mestnávateľ povinnosť prihlásiť dohodára do 
registra poistencov a sporiteľov starobného 
dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne 
a odvádzať za neho poistné z reálne dosiah-
nutého vymeriavacieho základu v závislosti 
od toho, či ide o pravidelný príjem alebo ne-
pravidelný príjem, a to aj v prípade, keď je 
dohodár zaradený do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie. 

Odo dňa 1. októbra vstúpia do účinnosti aj 
novelizované ustanovenia § 60, ktorým záko-
nodarca reagoval na problémy, ktoré vyplý-
vajú z aplikačnej praxe pri poskytovaní prí-
spevku na úhradu prevádzkových nákladov 
chránenej dielne alebo chráneného pracovis-
ka a na úhradu nákladov na dopravu zamest-
nancov (ďalej len „príspevok“). 
Novela sa v tejto časti bytostne dotýka zmeny 
formálnych podmienok poskytovania prí-
spevku na základe písomnej dohody, čím sa 
zabezpečuje kompatibilita poskytovania prí-
spevku s inými príspevkami  v rámci zákona. 

Nadväzne na uvedené sa spresňujú ďalšie 
podmienky poskytovania príspevku z dô-
vodu ujasnenia alikvotného prepočítavania 
prevádzkových nákladov na určitý počet 
zdravotne postihnutých občanov zamestna-
ných v chránenej dielni alebo na chránenom 
pracovisku, resp. na občana so zdravotným 
postihnutím vykonávajúceho alebo prevádz-
kujúceho samostatnú zárobkovú činnosť 
a vymedzujú sa žiadatelia, ktorí môžu o prí-
spevok požiadať písomne. 

V ďalšom zmeny súvisia s formálnymi úpra-
vami, a to definovaním pojmu chránená diel-
ňa a chránené pracovisko upravených v ust. 
§ 55 zákona. 

O týchto zmenách, nakoľko sa jedna o rozsiah-
lejšiu úpravu, budeme informovať detailnejšie.

Mgr. Stanislav Halža 

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. mája 2017
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Dňa 26. mája 2017 sa v úžasnej až 16-drá-
hovej bowlingovej hale Bowlingového ná-
rodného centra v Bratislave konal 2. ročník 
celoslovenského družstevného turnaja Du-
šana Vinčúra v  bowlingu, ktorý pre členov 
a  zamestnancov výrobných družstiev zorga-
nizovala Rada VSOČaZ pri CPS Bratislava.

Tento rok sa nám podarilo spojiť bowlingový 
turnaj s termínom zasadnutia predstavenstva 
CPS, a  tak sme mohli my účastníci turnaja 
zasadnúť spolu s členmi predstavenstva k spo-
ločnému obedu, ktorým sme netradične zača-
li naše športové zápolenie. Bowlingový turnaj 

nám už tradične otvorila predsedníčka CPS 
Ing. Iveta Chmelová, ktorá popriala všetkým 
skvelé výkony, ale aj dobrú náladu a krásne 
zážitky.

Na tento ročník turnaja sa prihlásilo 44 
členov a  zamestnancov zo 6 členských vý-
robných družstiev a  zástupcovia Súkromnej 
strednej strednej odbornej školy v Popra-
de. Ako tradične najpočetnejšia výprava 
bola z  Novej Bane z výrobných družstiev  
K-PLAST a OTTO MONT.

Po prezentácii a oboznámení sa s pravidlami 
sa začalo so samotným súťažným zápolením. 
Hralo sa na 14 bowlingových dráhach na  
3 bowlingové hry, pričom jednu bowlingovú 
hru tvorilo desať častí. V každej z častí mal 
hráč dva hody. Body sa spočítavali trom súťa-
žiacim v družstve.

A AKO TO VŠETKO DOPADLO?

Prvenstvo v kategórii „družstvo mužov“ tento 
rok získalo družstvo z výrobného družstva ŠA-
MOTKA Hrnčiarske Zalužany v zložení: pán 
Ján Národa, pán Ľuboš Chovanec a pán Pavol 
Marek s celkovým počtom bodov 1 043.
2. miesto patrilo družstvu z výrobného druž-
stva LUMEN Nitra len v 2-člennom zložení: 
Ing. Július Minár a pán Anton Francúz s cel-
kovým počtom nahratých bodov 894.
Na 3. mieste sa umiestnilo výrobné družstvo 
K-PLAST Nová Baňa v  zložení: pán Jozef 
Janček, pán Ivan Tencer a  pán Jozef Gaži 
s celkovým počtom bodov 881.

V kategórii „družstvo žien“ si minuloročné 
prvenstvo obhájilo družstvo z COOP PRO-
DUKT Slovensko v  zložení: pani Zuzana  
Vrbinská,  Bc. Zuzana Cáková a  pani Eva 
Gottlieberová s celkovým počtom nahratých 
bodov 827.

Celoslovenský družstevný 
turnaj v bowlingu
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Rada výchovy a starostlivosti o členov a zamestnancov pri COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás všetkých družstevníkov pozýva na
 

XXIII. turistický zraz COOP PRODUKT SLOVENSKO,

ktorý sa bude konať v dňoch 22. – 24. septembra v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby.

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

Tešíme sa na účasť Vás všetkých
Martina Marhevská,

predsedníčka R VSOČaZ

Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo z výrob-
ného družstva K-PLAST Nová Baňa v zlože-
ní: pani Mária Balcová, pani Cecília Tencero-
vá a pani Zuzana Šalyová s celkovým počtom 
bodov 783.
A  aj 3. miesto si vybojovalo družstvo z  vý-
robného družstva K-PLAST Nová Baňa 
v zložení: pani Vierka Hudecová, pani Diana 
Šaturová a pani Mária Jančeková s celkovým 
počtom bodov 742.

V  súťaži „jednotlivci muži“ boli výsledky 
nasledovné:
1. miesto: Ing. Július Minár z LUMEN, 
družstvo Nitra s počtom bodov 488,

2. miesto: Ing. Miroslav Karabinoš, z VD 
ELEKTROPLAST Prešov s počtom bodov 
432,
3. miesto: pán Anton Francúz z LUMEN, 
družstvo Nitra s počtom bodov 406.

V súťaži „jednotlivci ženy“ sa hráčkam da-
rilo takto:
1. miesto: pani Mária Balcová z VD  
K-PLAST Nová Baňa s počtom bodov 304,
2. miesto: pani Katarína Kovaliková z SSOŠ 
Poprad s počtom bodov 296,
3. miesto: pani Zuzana Vrbinská z COOP 
PRODUKT Slovensko s počtom bodov 296.

Celé toto športové podujatie a zápolenie pre-
biehalo vo veľmi príjemnej atmosfére, v du-
chu fair-play a na 14 bowlingových dráhach, 
ktoré boli k dispozícii, si súťažiaci mohli užiť 
hry dosýta.

Na záver pani predsedníčka CPS Ing. Iveta 
Chmelová odovzdala ocenenia a srdečne sme 
všetkým víťazom aj v mene Rady VSOČaZ 
zagratulovali. Pani predsedníčka sa v  záve-
rečnom príhovore poďakovala účastníkom 
za výbornú športovú atmosféru a nezabudla 
poďakovanie poslať aj predsedom členských 
družstiev, ktorí podporili túto akciu a umož-
nili družstevníkom zúčastniť sa jej.

Martina Marhevská, 
predsedníčka RVSOČaZ

športové podujatie
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Rozhľadňa Radošinka na vrchu Marhát
Jeden z hrebeňov Nitrianskej pahorkatiny sa 
od apríla 2015 pýši pätnásť metrov vysokou 
vyhliadkovou vežou Radošinka, pomenova-
nou podľa neďalekého vodného toku. Dre-
vená stavba ponúka výhľady na Podunajsku 
pahorkatinu, pohorie Tribeč, Vtáčnik, Strá-
žovské vrchy, Považský Inovec a tiež Malé 
Karpaty, Nitru alebo Topoľčianky. K rozhľad-
ni sa dostanete napríklad z obcí Nové Sady 
alebo Šurianky.

Vyhliadková veža Trenčianska Závada 
Dvadsaťštyri metrov a šesťdesiat centimetrov 
je presná výška vyhliadkovej veže neďaleko 
Trenčianskej Závady. Celodrevená veža po-
núka krásne výhľady na Biele Karpaty, Strá-
žovské vrchy a Považský Inovec. Podnetom 
na výstavbu veže bola pocta Magne Via, poš-
tovo-dopravnej ceste zo 16. storočia. Tá bola 
najdlhšou v Rakúsko-Uhorsku a stálo na nej 
56 poštových staníc a desiatky strážnych veží. 
Na vežu je ideálne sa vybrať z Gazdovstva 
Uhliská, ktoré je už samo osebe veľmi zaují-
mavých miestom. 

Rozhľadňa Opava pri Veľkom Krtíši
Opavská hora ponúka dvadsať metrov vy-
sokú vežu, z ktorej budete mať ako na dlani 
Chrbát pri Hurbanove, Zobor, Veľký Inovec, 
Sitno alebo Vtáčnik. Vašej pozornosti určite 
neuniknú ani maďarské pohoria. Ak si chcete 
užiť príjemnú prechádzku, vydajte sa na vežu 
od vodárne na Pahorku.

Rozhľadňa Lipky v Borovištia nad Unínom
Historické základy rozhľadne Lipky boli po-
ložené okolo roku 1839. Na tomto mieste to-
tiž stál vyhliadkový pavilón Ferdinanda a Má-
rie Anny - Aussicht. Kráľ videl kopec priamo 
z Viedne a v roku 1818 tu už stál a kochal sa 
pohľadom. V roku 1902 tu počas vojenských 
manévrov dokonca postavili 60 metrov vyso-

Putovanie za najkrajšími 
rozhľadňami  
a vyhliadkovými  
vežami na Slovensku
Máme tu leto so všetkým, čo k nemu patrí. Je to čas nielen na kúpanie, ale aj na 
prechádzky prírodou. Výborným spestrením turistiky alebo cieľom prechádzky sú 
turistické rozhľadne či vyhliadkové veže. Ak si dáte námahu a prekonáte zopár 
schodov, najmä za pekného počasia je odmena očarujúca. Celú krajinu uvidíte 
očami vtákov. Vybrali sme pre vás zopár rozhľadní, ktoré určite stoja za návštevu.

Radošinka Trenčianska Závada

Veľká Homola
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kú pozorovaciu vežu. Z nej si výhľad užil aj 
samotný František Jozef I. Dnešná rozhľadňa 
má 11 a pol metra a je murovanou stavbou. 
Výstup k rozhľadni sa začína v Uníne. 

Vyhliadková veža Hradová pri Košiciach
Hradová síce nie je korením turistiky, na-
chádza sa totiž v Lesoparku mesta Košice, 
no výhľad je taký upokojujúci, že rozhľadňa 
rozhodne stojí za návštevu. Pozorovací bod 

je vo výške 16,3 metra nad vrcholom kopca. 
Košickú kotlinu budete mať ako na dlani. Na 
miesto niekdajšieho hradu, kde teraz stojí 
Hradová, sa dostane po chvíľke chôdze.

Rozhľadňa Terchovské srdce
Malá Fatra je srdcovou záležitosťou nejedné-
ho slovenského turistu. Bol by teda hriech, 
keby sa aj tu nenachádzala rozhľadňa. Ter-

chovské srdce dokonca patrí medzi najvyššie 
rozhľadne na Slovensku. Jej výška je až 30 
metrov. Táto mohutná oceľová veža sa týči na 
vrchu Oblaz nad Terchovou.

Vyhliadková veža Tokaj v Malej Tŕni
Veža sa nachádza vo vinohradníckej oblasti To-
kaj. Návštevníkov už z diaľky upúta 12 metrov 
vysoká vyhliadková veža umiestnená medzi 
tokajskými vinohradmi pri obci Malá Tŕňa 

smerom na obec Černochov. Na prvý pohľad 
nepochybne zaujme aj svojím nezvyčajným 
tvarom. Podobá sa na drevený sud. Z vrcholu 
veže sa naskytá úchvatný pohľad na scenérie 
tokajských honov tvorených úhľadnými rad-
mi vinohradov.

Rozhľadňa na Bobovci 
Rozhľadňa na Bobovci leží v nadmorskej 
výške 720 metrov na hranici katastrov obcí 
Stará Bystrica a Radôstka. Je 16 metrov vyso-
ká a dovidíte z nej na Malú Fatru, Martinské 
hole, Veľkú Raču či na Lysú Horu v Českej 
republike.

Rozhľadňa Veľká Homola
Svojou polohou a výškou je najvýraznejším 
vrcholom na východnej strane južnej časti 
Malých Karpát asi 4 km severozápadne od 
mesta Modra. Prvú turistickú rozhľadňu na 

tomto vrchole vybudoval Modranský turistic-
ký spolok už v roku 1894. Na jeho vrchole 
bola v roku 2001 postavená drevená rozhľad-
ňa vysoká 20 metrov. Pri vhodných poveter-
nostných podmienkach rozhľadňa poskyto-
vala kruhový výhľad na panorámu Malých 
Karpát, Podunajskú nížinu, Biele Karpaty, 

Považský Inovec Tribeč, Strážovské vrchy, 
Vtáčnik, Veľkú Fatru, Pohronský Inovec, 
Východné Alpy v Rakúsku, Pavlovské vrchy 
a Chřiby na Morave. Areál okolo rozhľadne 
ponúka príjemný oddych a posedenie pod 
prístreškom. Vrchol Veľkej homole je dostup-
ný zo Zochovej chaty, Modry alebo Pezinku.

Na Slovensku máme v súčasnosti 103 rozhľad-
ní od západu až po východ. Vyberať je určite 
z  čoho, stačí si obuť turistické topánky a vydať 
sa za krásami nášho malebného Slovenska.

Opava Hradová

Terchovské srdce

Rozhľadňa na Bobovci

Tokaj Výhľad z rozľadne Veľká Homola 

Lipky

relax



V pavilóne m3 sme pre vás pripravili ponuku kvalitných slovenských 
výrobkov z dielní členských výrobných družstiev v samostatných 

predajných a výstavných stánkoch:

P O Z VÁ N K A

Srdečne vás pozývame na návštevu 
24. ročníka družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy

COOPEXPO 2017

Pripravený je pre vás sprievodný program priamo v pavilóne, hudobné a tanečné vystúpenia, 
prezentácie družstiev, neziskovej organizácie a škôl, tvorivé dielničky a súťaže. 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

a tiež  ďalších 15 členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO  
v spoločných expozíciách.

Prezentovať sa budú aj: 
• Nezisková organizácia CPS DOKORÁN
• Súkromná stredná odborná škola Poprad

• Súkromná stredná odborná škola Bardejov

• ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov
•  DEKOR garden, výrobné družstvo  

Banská Bystrica
•  ŠAmOTKA, výrobné družstvo  

Hrnčiarske Zalužany
• ATAK, výrobné družstvo Prešov

• NOVOCHEmA, družstvo Levice
• OKRASA, výrobné družstvo Čadca
• TECHNOPLAST, výrobné družstvo Topoľčany
• NOVOPLAST, výrobné družstvo Dolná Streda
• REmESLOSERVIS, družstvo Nitra 
• CLImEKO, výrobné družstvo Petrovany


