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Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila 
kooperačné podujatie v rámci série SARIO Business Link – Slovenská 
kooperačná burza Košice 2017, ktoré sa bude konať dňa 30. októbra 
2017 v Košiciach. 

Slovenská kooperačná burza, ktorú organizuje agentúra SARIO od 
roku 2007, je najväčším a  najprestížnejším stretnutím slovenských 

a  zahraničných podnikateľov na Slovensku zameraným na bilaterálne 
rozhovory zástupcov firiem, na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných 
výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov 
najmä v  rámci týchto sektorov: automobilový priemysel, strojárstvo, 
energetika, elektrotechnika, automatizácia, informačné a komunikačné 
technológie, logistika, výskum, vývoj a inovácie.
Bližšie informácie nájdete na stránke: www.sario.sk

V  súvislosti 
s  poslaním Slo-
vak Business 
Agency (SBA), 
ktorým je pod-

pora podnikania na národnej, regionálnej 
a miestnej úrovni, so zameraním na malé 
a stredné podniky, sa Slovak Busines Agen-
túra počnúc júnom 2017 rozhodla zapojiť 
do medzinárodného projektu THINGS+ 
(Introducing Service Innovation into pro-
duct-based manufacturing companies).
Cieľom projektu je obohatenie portfólií 

podnikov o doplnkové služby, ktoré môžu 
zvýšiť pridanú hodnotu poskytovanú zá-
kazníkom a  vylepšiť ich pozíciu na trhu. 
Medzi sekundárne ciele projektu patrí zvy-
šovanie kvalifikácie výrobných spoločností 
a ich zamestnancov v súvislosti so zavádza-
ním inovácií a  nových služieb, znižovanie 
nezamestnanosti prostredníctvom zvyšo-
vania konkurencieschopnosti podnikov 
a  harmonizácia inovačných metodológií 
a  politík v  rámci programového územia 
stredná Európa.

Sekcia výrobcov strojov a  náradia SOPK 
ako partner Enterprise Europe Network 
a Slovenského plastikárskeho klastra pripra-
vila podnikateľskú misiu s  rokovaniami na 
25. ročník medzinárodnej výstavy „Fakuma 
2017“ vo Friedrichshafene v Nemecku. Mi-

sia sa zameriava na hľadanie partnerov na 
spoluprácu a  transfer technológií v  oblas-
ti spracovania plastov, vstrekovacích lisov, 
technológií na tepelné tvarovanie, vytláča-
nie, náradie a komponenty. 

Termín: 17. – 19. októbra 2017
Miesto: Friedrichshafen
Bližie informácie nájdete na: www.sopk.sk 

Slovenská kooperačná burza Košice 2017

Servitizácia ako hnací motor inovácií  
a technologického pokroku vo výrobných 
spoločnostiach strednej Európy

Misia strojárskych a plastikárskych 
firiem na výstavu FAKUMA
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príhovor

Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,
nedávno sme sa rozlúčili s letom. Kto miluje toto ročné obdobie, na 
iné si asi chuť nenájde. S letom sa spája teplo, voda i slnko, ale určite 
aj čas dlhých prázdnin, dovoleniek, slovom vychutnávanie si chvíľ od-
dychu a relaxu. 

Mne sa však to tohtoročné leto javí úplne ináč. Bolo plné turbulent-
ných zmien na politickej scéne, pripomienkovania legislatívnych no-
riem, boja o udržanie postavenia chránených dielní a chránených pra-
covísk v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Nemálo významné 
boli i dohady o výške minimálnej mzdy na ďalší kalendárny rok. Jej 
každoročné nárasty, realizované len na základe politických rozhodnu-
tí bez ekonomických analýz, sú vážnym problémom pre udržateľnosť 
množstva malých a  stredných podnikov, výrobné družstvá nevyní-
majúc. V našich pracovných kolektívoch, najmä pre zamestnávateľov 
zamestnancov so zdravotným postihnutím, sú výrazné medziročné 
nárasty minimálnej mzdy často až likvidačné. 
Presvedčili sme sa, že politickí predstavitelia našli vhodnú tému na zbie-
ranie politických bodov. Výška minimálnej mzdy sa týka veľkej časti 
voličov, predbiehali sa v sľuboch. Ktovie, aké dôsledky na našu krajinu 
a zamestnanosť v tradičných slovenských firmách tento trend bude mať. 

Toto sú v rôznych podobách skloňované problémy dnešných dní. Zdá 
sa nám, že v časoch, ktoré žijeme, sa len ťažko hľadajú východiská.
Objektívne sa všetci tešíme z rastu našej ekonomiky. Mrzí nás len to, 
že sme nútení bojovať s legislatívcami o svoje miesto v podnikateľskom 
prostredí a prekonávať nastavené prekážky. 

V našom združení COOP PRODUKT SLOVENSKO ako najvyššom 
stánku výrobných družstevníkov sme pripravení tejto činotvorbe po-
máhať. 
Máme za sebou celý rad zmien, ktoré smerovali k efektívnosti a hospo-
dárnosti našej činnosti. Lenže dosahovanie zisku nie je všetko. 

Letné obdobie bolo pre nás opäť obdobím prezentácie. Snažili sme 
sa vyzdvihnúť prínos družstiev v celospoločenskom dianí, zvýšiť po-
vedomie o  tejto forme podnikania, čo najviac eliminovať negatívny 
dosah doby a hľadať spôsoby rozšírenia výroby tradičných výrobkov 
a poskytovaných služieb. 
Kľúčovým podujatím bol tohtoročný už 44. ročník medzinárodnej 
poľnohospodársko-potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX, ktorej 
súčasťou bol pre nás významný 24. ročník medzinárodnej družstevnej 
kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO. 
Brány výstavy sa nedávno zatvorili. 
Opäť sme nesklamali, potvrdili silu a tradíciu slovenských výrobných 
družstiev, vzájomnú pomoc a solidaritu. 
Aj tento rok bola výstava organizačne aj technicky zabezpečená za-
mestnancami aparátu združenia. 
Samozrejme, významne pomohli aj zástupcovia jednotlivých člen-
ských družstiev a  súkromných stredných odborných škôl. Bez ich 
aktívnej účasti vo výstavných či v predajných stánkoch, či na sprie-
vodných podujatiach na pódiu uprostred pavilónu M3 by táto mar-
ketingová akcia určite nepriniesla očakávaný výsledok. 
Všetkým ďakujem. Prispeli k  dôstojnej prezentácii svojho družstva, 
školy či nášho združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO.

Osobitne ďakujem študentom a  pedagógom oboch našich súkrom-
ných stredných odborných škôl. Boli ochotní stráviť s nami vytúžené 
dni voľna. V sprievodnom programe dominovali ukážky ich vedomos-
tí a zručností, ktorými očividne zaujali. 
Všetkým želám, aby im prezentácia v priestoroch výstaviska v Nitre 
priniesla aj konkrétne výsledky. 

V uplynulom období však Agrokomplex nebol jediným družstevným 
podujatím. 
Nedávno sme sa stretli aj na tradičnom turistickom zraze členov a za-
mestnancov výrobných družstiev. Aj toto je prezentácia družstevnej 
súdržnosti a spolupatričnosti.
Príjemná atmosféra a dobrá nálada sa vznášali v povetrí počas celého 
podujatia.
Opäť sa tu stretla úctyhodná skupina družstevníkov, milovníkov prí-
rody a turistiky. Na chvíľu sme hodili za hlavu všetky problémy každo-
denného podnikateľského života. Neprišli sme pracovať, ale relaxovať 
v lone krásnej tatranskej prírody, stretnúť sa s priateľmi. 
Podujatie splnilo očakávania, vyšlo podľa predstáv. 
Jeho organizácie sa veľkolepo a bez zakopnutí zhostila Rada výchovy 
a starostlivosti o členov a zamestnancov združenia COOP PRODUKT 
SLOVENSKO. Úprimne za všetko ďakujem predsedníčke i  členom 
rady.
Tiež ďakujem zúčastneným turistom. Ich disciplína a  zodpovednosť 
prispeli k zdaru tohtoročného turistického zrazu. 

Obe podujatia ukázali skutočnú kvalitu ľudí žijúcich pod hlavičkou 
združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO. Buďme na seba hrdí.

Do ďalšieho obdobia všetkým želám len samé úspechy a teším sa na 
ďalšie spoločné stretnutia. 

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka 

COOP PRODUKT SLOVENSKO
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V dňoch 17. až 20. augusta 2017 otvorilo 
výstavisko Agrokomplex Nitra svoje brány 
už 44-krát návštevníkom poľnohospodárske-
ho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOM-
PLEX 2017. Veľtrh bol tak ako každým 
rokom najväčším podujatím svojho druhu 
na Slovensku. Program bol pripravený pre 
všetky vekové kategórie, a tak si na svoje pri-
šli celé rodiny. Nezabudlo sa pritom ani na 
odbornú verejnosť, pre ktorú boli pripravené 
odborné diskusné stoly.

Viac ako 113 420 návštevníkov a všeobecná 
spokojnosť 605 vystavovateľov z 12 krajín vy-
stihujú tento ročník výstavy.

Ťahákom výstavy bol jedinečný interaktívny 
pavilón F s  tohtoročnou témou Cestujeme 
slovenským vidiekom, kde sa prezentovala 
expozícia slovenského vidieka v  minulosti 
a  dnes. Cieľom bolo spoznávanie Slovenska 
zaujímavou hravou formou pre deti. Medzi 
ďalšie ťaháky patrila prezentácia chovu zvierat 
a  ich hravých mláďat na ,,Národnej výstave 
hospodárskych zvierat“. Zaujímavosťou tiež 
bolo maľovanie farbami vyrobenými z pôdy. 
Bohatý odborný program bol doplnený pre-
zentáciou napr. sokoliarstva, jazdami na koni 
pre návštevníkov, westernovým jazdením, 
gulášovými hodmi, podkúvaním koní a  fur-
manskými pretekmi.

Úspešná prezentácia družstiev  
na výstave COOPEXPO 2017
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Voľná plocha E bola tento rok zameraná 
nielen na poľnohospodársku techniku, ale 
bola pripravená aj expozícia orientovaná na 
spoznávanie práce na poli, chov zvierat a vý-
slednú potravinu na pulte v  obchode. Celá 
náučno-poznávacia prezentácia bola doplne-
ná sprievodným programom pre odborníkov 
a, samozrejme, súťažami pre deti. Rastlinná 
výroba bola prezentovaná na výstavných 
políčkach výstavami nazvanými „Dni poľa“ 
a „Zelenina, ovocie roka“. 

Najlepšie slovenské potraviny boli ocenené 
„Značkou kvality“ a  návštevníci ich mohli 
ochutnať v  pavilóne M1, kde si zároveň 

mohli pozrieť aj ,,Farmárske trhy“ doplnené 
o  možnosť zakúpenia výrobkov farmárov. 
Tohtoročnou atrakciou výstavy bolo 14-met-
rové akvárium plné rýb. 

V slovenskom poľnohospodárskom múzeu 
si návštevníci mohli pozrieť preteky v tradič-
nom spôsobe kosenia, traktorparádu a vyre-
závanie úľov z dreva. Celý program múzea sa 
odohrával v prostredí historického skanzenu. 
Celodenný kultúrny program prebiehal vo 
vynovenom amfiteátri až do večerných hodín. 

Neodmysliteľnou súčasťou AGROKOMPLE-
XU bola už 24-krát úspešná kontraktačno-

-predajná výstava COOPEXPO, ktorej patrí 
pavilón MP3. Tak ako každý rok sa tešila 
veľkému záujmu návštevníkov. Hlavným or-
ganizátorom bolo naše združenie. Na výstave 
sa okrem výrobných družstiev združených 
v  COOP PRODUKT SLOVENSKO pre-
zentovala aj Družstevná únia SR a  COOP 
JEDNOTA Slovensko. Na ploche 350 m² 
sa prezentovali družstevní vystavovatelia 
z  celého Slovenska. Členské družstvá nášho 
združenia a Súkromné stredné odborné školy 
z Popradu a z Bardejova, ktorých je COOP 
PRODUKT SLOVENSKO zriaďovateľom, 
vystavovali a  ponúkali svoje výrobky v  10 
samostatných predajných a výstavných stán-
koch a  v  2 spoločných expozíciách, kde sa 
predstavilo ďalších 16 družstiev.

V samostatných predajných stánkoch ponú-
kali svoje výrobky družstvá: 
Výrobné družstvo ŠAMOTKA Hrnčiarske 
Zálužany. Na výstave sa zúčastňuje pravidel-
ne a  neodmysliteľne k  výstave patrí. Svedčí 
o  tom aj množstvo spokojných zákazníkov. 
Pán predseda Ján Národa spolu so svojimi 
dievčatami ponúkal keramické sudy, pekáče, 
mrazuvzdorné kvetináče, čísla na domy, sviet-
niky, dekoračné predmety, dózy, hrnčeky. 

zo života družstiev
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Výrobky výrobného družstva ELEKTRO-
PLAST Prešov išli doslova na dračku. V stán-
ku sa už tradične na návštevníkov usmievajú 
šarmantné dievčatá Zuzka a Martinka a tiež 
samotný pán predseda Ing. Miroslav Karabi-
noš, čo bolo pre úspešnú prezentáciu družstva 
a  celého družstevníctva tou najlepšou rekla-
mou. Krásne hračky, ktoré hýrili farbami, 

boli pastvou pre oči a lákadlom pre malých, 
ale aj tých skôr narodených návštevníkov. 

Výrobné družstvo ATAK Prešov aj tento rok 
podporilo myšlienku družstevnej výstavy 
a predstavilo sa opäť s ponukou športového 
oblečenia a oblečenia na voľný čas. 

Napriek tomu, že Vianoce nie sú za dvera-
mi a  vonku nepadá sneh, bolo pri stánku 
výrobného družstva OKRASA Čadca, ktoré 
ponúkalo nádherné ručne maľované vianočné 
ozdoby, stále veľa návštevníkov.

Výrobné družstvo DEKOR garden Banská 
Bystrica sa po skúsenosti z  minulého roku 
opäť prihlásilo a  spestrilo svojou ponukou 
o  družstevný pavilón. Príjemný personál, 
pekné výrobky, dobrá cena, to všetko bolo ťa-
hákom pre návštevníkov, ktorí v stánku druž-
stva našli dekoračné predmety na zútulnenie 
svojich domovov, chát či záhrad. 

Výrobné družstvo NOVOPLAST Sereď 
v  duchu svojho tradičného hesla „Viac po-
hybu – viac vitality“ predstavilo atraktívne 
outdoorové fitnes prístroje. Návštevníci si 
vyskúšali rôzne prístroje ideálne do parkov, 
na športoviská, pre školy, sídliská, hotelové 
zariadenia, odpočívadlá na diaľnici, kúpaliská 
a iné voľné plochy. A o tom, že nie sme národ 
lenivý, svedčila neustála obsadenosť všetkých 
prístrojov. 

Kvalitnými chemickými náterovými látkami 
a prípravkami, lakmi a riedidlami sa prezen-
tovalo výrobné družstvo NOVOCHEMA 
Levice. 

CLIMEKO, výrobné družstvo Petrovany, sa 
prvýkrát predstavilo návštevníkom na ploche 
21 m² s detským minidopravným ihriskom. 
O tom, že to bol nápad veľmi dobrý, svedčil 
veľký záujem a štebot detí v priestore stánku. 

Aj tento rok sa prezentovala nezisková organi-
zácia CPS DOKORÁN, ktorá okrem ponuky 
výrobkov členských družstiev, zamestnávajú-
cich občanov so zdravotným postihnutím, 
priamo v stánku ponúkala stretnutie so zau-
jímavými ľuďmi, medzi ktorých nepochybne 
patrili dámy Katka a Alica. S nimi si mohli 
návštevníci v  tvorivých dielničkách vyskúšať 
svoju šikovnosť a oboznámili sa tiež s chráne-
nou dielňou SMEJO. 

V spoločnej expozícii členských družstiev 
CPS sa prezentovalo výrobné družstvo POD-
JAVORINSKÉ Stará Turá, ktoré sa zaoberá 
kovovýrobou (kovové štítky, samolepiace štít-
ky). Svoje výrobky predstavilo tiež výrobné 
družstvo TEX-PRINT Gajary, ktorého po-
nuka športových dresov, vlajok a reklamného 
textilu určite oslovila všetky vekové kategórie 
návštevníkov. Širokú ponuku športového ob-
lečenia predstavilo výrobné družstvo ATAK 
Prešov. NITRATEX, výrobné družstvo tkáč-
ske Svinná prezentovalo návštevníkom svoju 
textilnú výrobu (tkaniny, sieťky, mykané pria-
dze). S ponukou áut značky Citroën, Nissan 
a  Chevrolet sa prvýkrát priamo v  pavilóne 
prezentovalo výrobné družstvo REMESLO-
SERVIS Nitra. Výrobné družstvo KOVEX 
Plavecký Štvrtok ponúkalo kovovýrobu (ná-
bytkové komponenty, stolové stojany) a služ-
by: povrchovú úpravu kovov brúsením, leš-
tením, galvanickým pokovovaním s rôznymi 
povrchmi. Ponuku dodávateľov a subdodáva-
teľov do automobilového priemyslu prezento-
valo výrobné družstvo K-PLAST Nová Baňa. 
So zaujímavou prezentáciou detských kýbli-
kov, krhličiek a stavebníc z plastu sa predsta-
vilo v rámci tejto expozície aj už spomínané 
výrobné družstvo ELEKTROPLAST Prešov. 

V ponuke tiež nechýbali bojlery a  záhrad-
ná technika z  výrobného družstva TECH-
NOPLAST Topoľčany. Chemické výrobky, 
saponáty i  kozmetické výrobky predstavilo 
výrobné družstvo TATRACHEMA Trnava. 
Družstvo LUMEN Nitra ponúkalo svoje 
služby v podobe stavebných prác. 

V tejto expozícii sa tiež prezentovali výrobné 
družstvá, ktoré majú zriadené chránené diel-
ne alebo chránené pracoviská a zamestnávajú 
občanov so zdravotným postihnutím. Výrob-
né družstvo OKRASA Čadca s ručne maľova-
nými vianočnými a veľkonočnými ozdobami. 
Výrobky z  kartonáže a  papiera (zakladače, 
obaly, denníky, obálky, pamätníky) predsta-
vili výrobné družstvá ZDRUŽENA Spišská 
Nová Ves a UNIVERZÁL VDI a UNIVER-
ZÁL VDN Levoča. Výrobné družstvo DOZA 
Sobrance predstavilo svoju kolekciu pracov-
ného oblečenia a montérkové súpravy aj pre 
najmenších návštevníkov. Tohtoročnou no-
vinkou bola súprava výrobkov na hranie pre 
deti. Obrusy, posteľnú bielizeň, dečky, obaly 
na kočíky, nákupné tašky vystavovalo výrob-
né družstvo NOVID Nováky.
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Prezentácia členských družstiev združenia 
COOP PRODUKT SLOVENSKO patrila 
k zaujímavým a pútavým. O kvalitné a pek-
né výrobky tradičných slovenských výrobcov 
núdza nikdy nie je, o čom svedčali na záver 
výstavy vypredané stánky.

Sprievodný program aj tento rok obohatil vý-
stavu o dobrú náladu a priniesol do pavilónu 
príjemnú atmosféru. Predviedli sa v ňom Sú-
kromné stredné odborné školy Poprad a Bar-
dejov. Študenti z  Popradu pre návštevníkov 
miešali alkoholické aj nealkoholické nápoje, 
pripravovali chuťovky, flambovali ovocie, 
zdobili na želanie medovníky a  zároveň tak 
úspešne prezentovali svoju školu. Študenti 
z  Bardejova sa prezentovali s  odbormi ka-
derníčka a vizážistka, kde študentky priamo 
na pódiu skrášľovali návštevníčky výstavy od 
tých najmenších. A veruže nejedna dievčina 
sa dala skrášliť našim dievčatám. Študenti 
odboru drevorezbár prezentovali svoju prácu 
a priamo na pódiu vyrezávali nádhernú dre-
vorezbu so slovenskou tematikou. Šikovnosť 
študentov študujúcich odbor grafika mohli 
návštevníci oceniť priamo pri ich práci. Štu-
denti oboch súkromných stredných odbor-
ných škôl pomohli k  prezentácii družstev-
níctva a tiež zviditeľnili svoju školu, za čo im 
a, samozrejme, aj ich pedagógom patrí naše 
veľké ďakujeme. 

Návštevníkom sa v  jednotlivých vstupoch 
predstavili svojimi prezentáciami členské 
družstvá CLIMEKO Petrovany, OKRASA 
Čadca, ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany 
a  ATAK Prešov. Boli tiež pripravené tvori-
vé dielničky. Návštevníci si mohli vyskúšať 
prácu s  hrnčiarskym kruhom s  pomocou 
šikovnej Paulínky z  výrobného družstva Ša-
motka. Určite zaujímavou a pútavou bola aj 
minimódna prehliadka. Predstavilo v nej svo-
je výrobky textilné výrobné družstvo ATAK 
Prešov. V  úlohe modelov sa predstavili za-

mestnanci CPS, zamestnanci družstiev a ka-
maráti. Za odvahu a eleganciu, s akou pred-
vádzali výrobky družstiev, im patrí náš veľký 
obdiv a  poďakovanie. Naše veľké ďakujem 
patrí výrobným družstvám TATRACHEMA 
Trnava, DEKOR garden Banská Bystrica, 
ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany, NOVID 
Nováky, OKRASA Čadca a  ELEKTRO-
PLAST Prešov za výrobky, ktoré venovali do 
sprievodného programu. 

Program v  družstevnom pavilóne obohati-
li tiež dva detské tanečné súbory AGAIN 
a  KARMEN. Vystúpenia všetkých zaujali 
a vyčarovali úsmev na perách. Deti boli fan-
tastické. 

Počas výstavy prebehlo aj každoročné priateľ-
ské stretnutie predsedov členských družstiev, 
na ktorom sa udeľovali ocenia COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO (viac na strane 12).

24. ročník družstevnej kontraktačno-pre-
dajnej výstavy COOPEXPO 2017 sa opäť 
vydaril. Spokojnosť s predajom bola vysoká. 
Návštevníci prejavili záujem aj o výrobky vo 
výstavných stánkoch či v spoločných expozí-
ciách. A to je hlavným poslaním našej druž-
stevnej výstavy, zviditeľniť širokej verejnosti, 
odborníkom alebo bežným návštevníkom 
výrobné družstvá a ukázať, že stále majú čo 
ponúknuť a čím zaujať. 

Na záver by sme chceli ešte raz poďakovať všet-
kým, ktorí sa na výstave zúčastnili, a dôstojne 
prezentovali výrobné družstevníctvo. Veríme, 
že sa všetci spoločne stretneme na 25. roční-
ku výstavy COOPEXPO a budeme aj o  rok 
pokračovať v  tradícii zviditeľňovania našich 
družstiev, súkromných stredných odborných 
škôl a neziskovej organizácie.

Z. C. 

zo života družstiev
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Naše výrobné družstvo vníma výstavu COOP-
EXPO ako marketingový nástroj na predstave-
nie našich výrobkov širokej verejnosti, ale tiež 
ako miesto, kde si môže slovenský zákazník nie-
ktoré tieto naše výrobky zakúpiť za prijateľné 
ceny. A tak nás veľmi potešilo, že aj tento rok 

si návštevníci opäť našli cestu k našej expozícii 
a  predajnému stánku v  priestoroch pavilónu 
M3. Ľudí sem lákal skvelý sprievodný program, 
ktorý pobavil nielen okoloidúcich, ale aj nás 
vystavovateľov. Či to už bolo sprievodné hovo-
rové slovo šarmantnej moderátorky, praktické 
ukážky, ktorými sa veľmi zaujímavo prezento-
vali výrobné družstvá a tiež súkromné odborné 
školy, súťaže pre návštevníkov a  detský kútik, 
kde sa mohli deti pohrať aj s výrobkami nášho 
výrobného družstva. Všetko spoločne vytvorilo 
príjemnú atmosféru počas tohtoročnej výstavy. 
Náš veľký obdiv a vďaka patria organizačnému 
tímu, ktorý aj tento rok bravúrne zvládol prí-
pravu a aj samotný priebeh výstavy.

Martina Marhevská

O tejto výstave už roky diskutujeme na schôdzach ako o výstave zby-
točnej. Tohto roku naše výrobné družstvo, ktoré je najmenšie na Slo-
vensku, malo úspech, ktorý sme ani nečakali. Ukázalo sa, že správne 
naaranžovaná a správne zabezpečená výstava má svoje čaro, ktoré pri-
láka záujemcov. Roky sme sa na výstave zúčastňovali len v spoločnej 
expozícii, o ktorej hovoríme, že je iba výkladom, okolo ktorého prejdú 
ľudia často bez povšimnutia, ak tam nie je niekto, kto by ich na expozí-
ciu upozornil. Po vzore výrobného družstva NOVOPLAST Sereď sme 
sa rozhodli vytvoriť na ploche 7 x 3 m malé dopravné ihrisko, ktoré 
vyrábame a dodávame do materských a základných škôl.

Záujem detí, rodičov a širokej verejnosti nás milo prekvapil a utvrdil 
o správnosti a potrebnosti takejto výroby. Upútali sme aj médiá – Ze-
lenú vlnu, ktorá urobila s nami rozhovor a týmto spôsobom spropa-
govala našu prácu. Aj keď nás bolo z výrobných družstiev tohto roku 
na výstave pomerne málo, vytvorila sa medzi nami taká „rodinná at-
mosféra“. Vďaka patrí za to aj pani predsedníčke Ing. Ivete Chmelovej 
a jej kolektívu, ktorí sa o nás vzorne starali počas celej výstavy. Prezen-
táciu nášho družstva ocenila aj Družstevná únia Slovenskej republiky. 
Toto ocenenie nás veľmi potešilo. 

Program, ktorý prebiehal v  našom pavilóne M3, či to boli ukážky 
šikovnosti žiakov škôl z Popradu a Bardejova, súťaže v hádaní účelu 
výrobkov výrobných družstiev, alebo tanečné ukážky detí z  tanečnej 
školy, upútali záujem návštevníkov. Tešíme sa na COOPEXPO 2018.

PhDr. Kvetoslava Klimková

COOPEXPO očami vystavovateľov
Výrobné družstvo ELEKTROPLAST Prešov

Výrobné družstvo CLIMEKO Petrovany
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Naše výrobné družstvo DEKOR garden sa zúčastnilo 
na výstave Agrokomplex už druhýkrát, a tak ako vlani 
i  tento rok sme boli s výstavou spokojní. Pracovníci 
COOP PRODUKT SLOVENSKO odviedli dobrú 
prácu a pripravili pre nás, ale najmä pre návštevníkov, 
zaujímavé expozície a bohatý program v pavilóne M3. 
Pavilón bol riešený tak, že si tu prišli na svoje všetky 
vekové kategórie. Z výstavy sme odchádzali spokojní 
a plní nových zážitkov. Dúfame, že sa tam stretneme 
všetci aj o rok... 

Martina Filadelfi

Na výstave COOPEXPO sme 
sa roky zúčastňovali vzhľadom 
na náš sortiment na voľnej 
ploche pred pavilónom M3. 

Tento rok prišlo CPS s  ná-
padom umiestniť v  pavilóne 
M3 jeden z  našich automo-
bilov. Zdalo sa nám to ako 

dobrý nápad, a tak sme sa ho 
chytili a  umiestnili sme naše 
vozidlo v  rámci spoločnej 
expozície priamo do paviló-
nu. Vybrali sme lákavú farbu 
a  dizajn. Nečudo, že záujem 
návštevníkov bol veľký. Často 
sa ľudia pri našom aute foti-
li, čo v nás vyvolalo príjemné 
pocity. Sme veľmi radi, že sme 
mohli svojou troškou prispieť 
k prezentácii výrobného druž-
stevníctva a, samozrejme, aj 
k  celkovej atmosfére v  pavi-
lóne. Boli sme veľmi spokojní 
a nadšení a dúfame, že o  rok 
sa na výstave opäť stretneme. 

Igor Havran 

Výstava COOPEXPO v  našom družstevnom pavilóne M3 bola pripravená veľmi 
pekne. Veľmi pozitívne hodnotím program spestrený spevom Zuzky Cákovej, ukáž-
kami remesiel a neustálym prezentovaním výrobkov našich družstevníkov či už slo-
vom, alebo formou rôznych súťažných otázok. Na predajnej výstave sme sa zúčastnili 
tretí rok a s predajom sme boli spokojní. 

Veľmi ma však mrzí nezáujem družstiev zúčastniť sa na tejto výstavno-propagačnej 
akcie, čím upadá   rozvoj družstevnej myšlienky a  celej výstavy. Nepáčila sa mi zo 
strany výstavníctva AGROKOMPLEX organizácia vstupu do areálu výstavy v čase, 
keď výrobca chcel naplniť tovarom svoj stánok. 

Mgr. Anna Ostružiarová

Výrobné družstvo  
DEKOR garden Banská Bystrica

Výrobné družstvo REMESLOSERVIS Nitra

Výrobné družstvo OKRASA Čadca
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V Novocheme považujeme účasť na výstave AGROKOMPLEX a jej 
sprievodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstave COOPEX-
PO za povinnosť a výzvu zároveň. Na jednej strane ide o prezentáciu 
slovenského družstevníctva ako celku, ale na druhej strane je to pre 
každé výrobné družstvo i boj o udržanie doterajších a získanie nových 
zákazníkov. 

Je to nekonečná práca, ktorú všetci poznáme. Určite však nie márna. 
Na výstave sa zúčastňujeme pravidelne už roky. Aktívne oslovujeme 
zákazníkov, ukazujeme novinky nášho sortimentu. Dosiahnutý úspech 
nevieme kvantifikovať, pretože naše pôsobenie na výstave nie je o pre-
daji, ale o prezentácii vo výstavnom stánku. Pred rokmi sa nám často 
stalo, že nás návštevníci výstavy povzbudili slovami „A vy ešte fungu-
jete?“ Sme presvedčení, že sme neboli v rámci slovenských družstiev 
jediní. Mnohí sme mali takto prekvapených zákazníkov. 
Dnes sme radi, že sa zákazníci zastavia s  otázkou „Čo máte nové?“ 
A práve toto je poďakovanie za úsilie i aktivity v oblasti marketingu, 
za náš úspech. 

Sme radi, že sme mohli byť súčasťou výstavy v pavilóne M3. Každoroč-
ne tam vládne príjemná rodinná družstevná atmosféra. Organizátori 
robia všetko pre to, aby do pavilónu nalákali čo najviac návštevníkov. 
Za všetko ďakujeme. Radi sa na podobnom podujatí zúčastníme znova. 

Dana Šamová

Družstvo NOVOCHEMA Levice

Naša účasť na AGROKOMPLEXE bola z  nášho pohľadu úspešná. 
Mohli sme prezentovať družstvo a zároveň aj vystavovať naše výrob-
ky a  nadväzovať kontakty s  potenciálnymi   odberateľmi, zároveň si 
vypočuť ich nápady, ako by sme mohli obohatiť náš sortiment. Toto 
stretnutie nám slúži aj na utuženie našich vzťahov s ostatnými druž-
stvami, vieme sa podeliť o starosti a radosti.  

Touto cestou sa chcem poďakovať nášmu združeniu COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO, ktoré nás na tejto akcii zastrešuje, a  hlavne 
sa poďakovať pani predsedníčke Ing. Ivetke Chmelovej. Budeme 
radi, keď sa budeme môcť zúčastniť aj na ďalších ročníkoch výstavy  
COOPEXPO. 

Ján Národa

Výrobné družstvo ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany
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Účasť na výstave berieme ako istý druh marketingu, kde môžeme prezentovať naše 
výrobky a kde je možné za krátky čas osloviť široký počet potenciálnych zákazníkov. 
V porovnaní s uplynulými rokmi náš stánok navštívil menší počet záujemcov, ale na 
druhej strane účasť na výstave priniesla úspech v  tom, že sme nadviazali spoluprácu 
s  novým obchodným partnerom, ktorú v  súčasnosti dopracovávame. Vzhľadom na 
charakter našich výrobkov, ktoré nie sú predajné priamo na výstavisku, sme potenci-
álnym záujemcom ponúkli zľavové kupóny s platnosťou do konca novembra. Dnes je 
ešte veľmi krátky čas od konca výstavy na vyhodnotenie tohto poskytnutého prezentu.

Účasťou na výstave sme sa prezentovali pred našimi pozvanými obchodnými partner-
mi, ako i  pred návštevníkmi. V neposlednom rade má pre nás význam aj poznanie 
toho, čím sa prezentovala na výstave konkurencia.

Ing. Jozef Bernát

Výrobné družstvo 
TECHNOPLAST Topoľčany

zo života družstiev

Nezisková organizácia CPS DOKORÁN
Nezisková organizácia CPS DOKORÁN 
sa na výstave COOPEXPO prezentovala aj 
v  tomto roku v  samostatnom výstavno-pre-
dajnom stánku. Členovia tejto organizácie 
prišli prezentovať svoje chránené dielne, chrá-
nené pracoviská a svoju prácu. Už každoroč-
ne sa na výstave zúčastňuje chránená dielňa 
SMEJO, ktorú prezentuje Ing. Katarína Štur-
mová, jej zakladateľka. Pani Katka musela 
po diagnostikovaní rakoviny zmeniť spôsob 
života. Na výstave sa prezentovala metódou 
enkaustiky (maľovanie voskom pomocou 
žehličky). „Naša Katka“, ako ju familiárne 
voláme, je veľmi príjemná osoba. Patrí jej veľ-
ké poďakovanie za účasť, pomoc pri sprievod-
nom programe a prezentácii našej neziskovej 
organizácie. Chránená dielňa SMEJO ponú-

kala tiež tradičnú ruskú medicínu, batikova-
né tričká a ručne háčkované tašky.
Nezisková organizácia spolupracuje s chráne-
nými dielňami výrobných družstiev, chráne-
nými dielňami ostatných členov, ako aj pria-
mo s  občanmi so zdravotným postihnutím. 
Pomáha im riešiť ich konkrétne problémy, 
predkladá štátnym orgánom návrhy na zlep-
šenie postavenia chránených dielní a  praco-
vísk, odstránenie byrokracie a nezákonnosti. 
Nezisková organizácia chcela aj tento rok pre-
zentáciou zdravotne postihnutých občanov 
ukázať, že samotné zdravotné postihnutie ne-
musí byť pri vytvorení vhodných podmienok 
prekážkou k  plnohodnotnému pracovnému 
životu. Dovolím si tvrdiť, že sa im to opäť 
podarilo.

JUDr. Monika Zatkalíková 
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Ocenenia udelené na výstave  
COOPEXPO 2017

1. NOVOPLAST, výrobné družstvo Sereď
2. NOVOCHEMA, družstvo Levice
3. CLIMEKO, výrobné družstvo Petrovany 

CENA DRUŽSTEVNEJ ÚNIE ZA NAJLEPŠIU  
VÝSTAVNÚ EXPOZÍCIU:

Top výrobok roku 2017
DOZA, výrobné družstvo Sobrance v spoluprá-
ci s neziskovou organizáciou DOSOS Sobrance 
za súpravu výrobkov na hranie pre deti: 
–  háčkovaná deka a vankúš zhotovené z vlny  
HIMALAYA BABY,

–  detská podložka na hranie a vankúš v tvare 
listu zhotovené šitím saténu a molitanu,

–  dekorácia do detskej izby „MEDVEDÍK“ 
zhotovená z vlny LADA LUXUS háčkovaním 
a motaním vlny do brmbolcov.

CENY COOP PRODUKT SLOVENSKO:

Cena CPS 
za najlepšiu  
samostatnú 
expozíciu
TATRACHEMA,  
výrobné družstvo 
Trnava

Cena CPS za najzaujímavejšiu  
prezentáciu v spoločnej expozícií
ATAK, výrobné družstvo Prešov 
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Pani Anna Huszárová, predsedníčka výrob-
ného družstva invalidov NOVID Nováky, 
pochádza z desiatich detí. V takej veľkej rodi-
ne musel panovať poriadok a zodpovednosť. 
Túto vlastnosť si preniesla do celého svojho 
doterajšieho života.

Keď v roku 1976 začala pracovať v dnes už za-
niknutom výrobnom družstve Žiara Zvolen 
ako technologička, často chodievala na pre-
vádzku v Novákoch. Životný príbeh chcel, že 
sa presťahovala do Prievidze. Prevádzka v No-
vákoch jej bola blízka, tak nemala problém 

zapadnúť do kolektívu. Od roku 1986 tam 
začala pracovať ako majsterka pri výrobe vla-
sových hygrometrov. Táto výroba bola veľmi 
náročná, ba priam hodinárska. A opäť sa jej 
zišli vlastnosti z domu – poriadkumilovnosť 
a zodpovednosť. 

Kolektív pozostával z 10 pracovníkov – obča-
nov so zdravotným postihnutím, ktorí neboli 
vyučení hodinári, tak sa každému trpezlivo 
venovala. Výroba vydržala a dodnes je NO-
VID jediný výrobca v rámci bývalého Česko-
slovenska.

Šikovnosť, úspešnosť, zodpovednosť ju do-
viedli v roku 1991 až do kresla predsedníčky 
výrobného družstva invalidov NOVID No-
váky, ktoré sa v tom istom roku pretransfor-
movalo z bývalej prevádzky Žiara na výrobné 
družstvo.

Nové družstvo vyrábalo výrobky, ktoré sa vy-
rábali pred rokom 1989. Do vienka dostala 
100 pracovníkov. Tak ako ubúdalo práce, ľu-
dia odchádzali do dôchodku, ostalo postupne 
36 pracovníkov. Zo získaných peňazí z trans-
formácie boli vyplatení odchádzajúci pracov-
níci. Počet 36 pracovníkov bol v  tom čase, 
vzhľadom na existujúce pomery, dosť veľký. 

Aj tieto ťažké časy dokázala vydržať a  po-
tom, keď sa družstvu darilo, mohla sa pustiť 
do ďalších projektov mimo výroby. Ponúkla 

ľuďom bezúročné pôžičky, usporadúvala zá-
jazdy, podporovala členov v  základnej orga-
nizácii zdravotne postihnutých v  Prievidzi, 
bola patrónkou Špeciálnej školy v Novákoch, 
ktorú finančne podporovala.

Členom, ktorí odchádzali z družstva, vystro-
jila slávnostnú hostinu s vecným a finančným 
darom. Podporovala vyhodnotenie najlepších 
členov družstva, všetci súčasní členovia sú 
držiteľmi rezortného vyznamenania Plaketa 
Samuela Jurkoviča. Nedávno prebrala za vý-
robné družstvo najvyššie družstevné vyzna-
menanie Cenu Samuela Jurkoviča.

Od roku 1997 vytvorila v družstve Chránenú 
dielňu.

Dnes v družstve zastáva i personálnu funkciu, 
predáva v družstevnej predajni, balí poštové 
balíky, zaoberá sa drobnou údržbou, kde sa 
stále u nej prejavujú vlastnosti zodpovednosť 
a poriadkumilovnosť.

Zdá sa nám, že jej je veľmi ľúto, že roky prešli. 

Ak sa rozhodne odísť do dôchodku, tak to 
nebude pre nezodpovednosť, ale pre úna-
vu, ktorá sa začína hlásiť. Pri dvoch deťoch, 
dvoch vnúčatkách a zodpovednosti pri vedení 
družstva sa musí zákonite únava dostaviť. Vo 
svojich šesťdesiatich rokoch predpokladáme, 
že sa na únavu neusmieva nik. Táto volá po 
oddychu. My spolupracovníci by sme jej od-
dych a relax aj veľmi dopriali, len si nevieme 
bez nej chod družstva predstaviť.

Uvidíme, čo nám budúcnosť prinesie. K ži-
votnému jubileu našej predsedníčke pani 
Anne Huszárovej prajeme zo srdca hlavne 
pevné zdravie, porozumenie a  lásku od jej 
blízkych.

Kolektív pracovníkov VDI NOVID Nováky

Dovoľte mi aj v mojom mene a v mene ce-
lej našej družstevnej rodiny poďakovať pani 
Anne Huszárovej za jej dlhoročnú prácu 
v  prospech výrobného družstva invalidov 
NOVID Nováky. Jej aktívny pracovný život 
je obdivuhodný. 
Našej jubilantke želám, nech sú všetky jej 
ďalšie dni bez búrok, plné slnečného svitu, 
radosti a šťastia.

Ing. Iveta Chmelová 
predsedníčka 

COOP PRODUKT SLOVENSKO

Krásne životné jubileum  
pani Anny Huszárovej 

jubilanti
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zo života družstiev

Príroda v Novej Bani a v jej okolí priam láka 
turistov na prechádzky. Turisticko-náučný 
chodník zvaný „Zvonička“ so svojimi piatimi 
zastávkami patrí medzi miesta, ktoré sa určite 
oplatí navštíviť. My zamestnanci výrobného 
družstva OTTO MONT z Novej Bane sme 
sa rozhodli využiť jeden slnečný májový deň 
na prechádzku po spomínaných turistických 
chodníkoch.
Vyrazili sme z Mariánskeho pútnického miesta 
Kohútovo, ležiaceho v horskej dolinke vzdia-
leného asi 20 minút chôdze od stredu mesta.
Naším prvým cieľom bol Háj – najvyšší bod 
náučného chodníka. Mohutný vrch vypínajúci 
sa do výšky až 713 m n. m. je najvýraznejšou 
prírodnou dominantou okolia Novej Bane. 
Je tvorený ryolitom, ktorý sa tu ako tradičný 
materiál na výrobu mlynských kameňov ťažil 
už od stredoveku. Pozostatky ťažby možno 
v oblasti dodnes vidieť v podobe opusteného 

kameňolomu. Miesto ponúka jednu z najlep-
ších vyhliadok v okolí Novej Bane. Z okraja 
masívu sa otvára pohľad na časť mesta, na 
Novobanskú kotlinu, a  zo západnej časti na 
hrebeň Pohronského Inovca s  výraznými vr-
cholmi Viničný vrch a Sedlová skala.
 
Potešení krásnym výhľadom a oddýchnutí sme 
sa pobrali k ďalšiemu cieľu, a to na Havraniu 

skalu. Morfologicky výrazné ryolitové bralo, 
na historických mapách označované ako Ra-
benstein. V okolí Havranej skaly, najmä v hor-
ninách andezitového zloženia, bol vyvinutý 
mohutný súbor rudných žíl obsahujúcich veľ-
mi kvalitnú, tzv. výberovú zlatú a  striebornú 
rudu. Opäť sme preštudovali popisný panel, 
pofotili a pokochali sa výhľadmi na masív Chl-
mu medzi Rudnom nad Hronom a Brehmi, 
rieku Hron a panorámu Štiavnických vrchov.

Trasa pokračovala smerom na Červenú skalu, 
ktorá je len pár metrov od Havranej. Červená 
skala poskytuje zaujímavý výhľad na časť mes-
ta a na východné svahy Pohronského Inovca, 
do údolia rieky Hron, hrebeň Štiavnických 
vrchov a na oblasť Pútikovho vrchu, najmlad-
šej sopky v  strednej Európe. Viditeľnosť bola 
dobrá. Boli sme výhľadmi nadšení.
Príjemným chodníkom s nenáročným stúpa-
ním ani nie po celej hodinke sme sa dostali 
späť – pod Zvoničku.
Takmer po štyroch hodinách cesty sme si prí-
jemne oddýchli pod altánkom v záhrade u na-
šej kolegyne, ktorá nám so svojím manželom 
pripravila výborný guľáš a iné dobroty.
Bol to úžasný deň, a to mi určite dajú za prav-
du všetci, ktorí sa na ňom zúčastnili. Bolo by 
príjemné si takúto akciu v kruhu našej „oto-
monťáckej“ rodiny zopakovať častejšie.

Mgr. Eva Medveďová

Družstevníci z OTTO 
MONTU na výlete



Začiatkom júla sme sa z areálu nášho výrob-
ného družstva vybrali za hranice všedných dní, 
na cestu za krásami južných Čiech. 

Počas cesty sme zažili vietor i  typickú letnú 
búrku. To nám však nijakým spôsobom nepo-
kazilo náladu.  

Prechodom hranice do Českej republiky sa 
obloha zmenila a nás vítal krásny slnečný deň. 
Prvou zastávkou bol nádherný Zámok Hlubo-
ká v Hlubokej nad Vltavou. Obhliadka inte-
riéru i upravenej záhrady určite stáli za to. 

Následnou tiež veľmi zaujímavou zastávkou 
bol pivovar Budějovický Budvar. Prehliadka 
závodu, systému výroby i  skladového hospo-
dárstva zaujala. No najradšej spomíname na 
degustáciu nepasterizovaného piva priamo 
z tanku a tiež ochutnávku žateckého jačmeňa. 
V rámci prehliadky sme zašli i do muzeálnych 
priestorov pivovaru, pozreli si filmy o histórii 
výroby piva a nakoniec príjemná chvíľka – ve-
čera v  pivovarskej reštaurácii. Tradičná česká 
kuchyňa a  dobré pivo sú zvyčajne zárukou 
úspechu. A  náš pobyt v  národnom podniku 
Budějovický Budvar bol skutočne zaujímavý, 
inšpiratívny pre výrobu i  marketing nášho 
družstva a pohladil i chuťové poháriky. 

Večer v  Českých Budějovicich sme sa nadý-
chali príjemnej atmosféry letného koncertu na 
sútoku riek Vltava a Malše. 
Nový deň sme začali obhliadkou tohto mes-
ta. Sprievodca pán Jaroslav nás zasypal množ-

stvom informácií o histórii i  súčasnosti, vyšli 
sme na Černú věž i  do múzea historických 
motocyklov. 
 
Nemenej zaujímavé bolo aj naše ďalšie zasta-
venie, mesto Český Krumlov. Začali sme ob-
hliadkou zámku. Mali sme šťastie na zaujíma-
vého sprievodcu. Jeho výklad zaujal a pobavil 
zároveň. 

Ubytovanie v  centre v  hoteli Bellevue nám 
umožnilo bez obmedzenia sa túlať večernou 
pešou zónou, vnímať miestnych umelcov 
i množstvo turistov z celého sveta. 
Program sme začali spoločnou večerou. Krč-
ma Šatlava vie hrať na chute návštevníkov. Nás 
čakala cesnačka, pečené koleno s oblohou, zá-
kusok a ako ináč, dobré pivo. Súťaž, kto z nás 
dokáže zjesť kompletné menu, žiaľ, nikto ne-
vyhral. Ale bola to úžasná zábava. Spotení, sýti 
a s úsmevom sme sa vybrali do večerných ulíc. 
Byť v meste Český Krumlov, len tak sa prechá-
dzať, je síce úžasné, ale... 
Dobré je mať správne informácie. Ďalší deň 
sme vyštartovali na 3-hodinovú obhliadku 
mesta s príjemnou sprievodkyňou Šárkou. Až 
chvíle s  ňou nám doplnili údaje a historické 
súvislosti. Pri tom všetkom sme nezabudli nav-
štíviť miestne kaviarničky i obchodíky.

Spolu strávené chvíle nám priniesli veľa. Po-
znanie, dobrú náladu, spoločné zážitky. Mies-
ta, ktoré sme prešli, sú skutočným klenotom 
českej kultúry.

Som rada, že i  napriek množstvu povinností 
sa nám podarilo vyjsť z každodenného stereo-
typu. Dovidenia pri ďalších podujatiach, milí 
novochemáci. 

Ing. Iveta Chmelová 

Putovanie novochemákov

zo života družstiev
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zo života SSOŠ

Na tohtoročnej výstave COOPEXPO Nitra 
2017 sa naša škola, Súkromná stredná od-
borná škola Bardejov, rozhodla predviesť ako 
každý rok niekoľko ukážok zručností našich 
študentov.

Najväčšiu pozornosť budil tradične študent 
tretieho ročníka odboru propagačná grafi-

ka Jaroslav Smoleň, ktorý spolu so spolužia-
kom Dávidom Kendrom kreslil portréty pre 
návštevníkov výstavy ceruzou. Veľký záujem 
vzbudili aj študentky takisto tretieho ročníka 
študijného odboru kozmetička a vizážistka 
Miroslava Baranová a  Zuzana Štalmachová, 
ktoré ochotne predviedli svoje schopnosti zís-
kané počas praxe v našom školskom kozme-

tickom salóne na malých aj veľkých návštev-
níčkach výstavy. Učebný odbor kaderníčka 
reprezentovala študentka Katarína Bačová, 
ktorá predviedla ukážky pletenia rôznych 
typov vrkočov a  tešila sa popularite hlavne 
u mladšej generácie. Naším tradičným študij-
ným odborom je odbor operátor drevárskej 
a  nábytkárskej výroby. Reprezentovali ho 
študenti druhého ročníka Ján Vataščák a Vla-
dimír Šuťák. Títo študenti predviedli zasa 
niečo z  rezbárskeho umenia, keďže zvládajú 
nielen prácu s drevoobrábacími strojmi, ale aj 
s ručným rezbárskym a stolárskym náradím.

Na záver azda už len treba vyjadriť vďaku peda-
gógom a študentom, aj organizátorom výstavy. 
Verejnosť sa mohla dozvedieť niečo o štúdiu na 
stredných odborných školách, vidieť ich zruč-
nosti a znalosti.

Mgr. Martin Sisák

Medzinárodná družstevno kontraktačno-
-predajná výstava COOPEXPO 2017 sa aj 
tento rok nezaobišla bez účasti našich žiakov 
Súkromnej strednej odbornej školy z Popra-
du. Napriek krásnym letným prázdninovým 
dňom boli žiaci ochotní prísť povzbudiť druž-
stevníkov a návštevníkov tejto výstavy v pavi-
lóne M3 v priestoroch Agrokoplexu v Nitre.
Zaujímavou prezentáciou a pestrou ponukou 
prilákali množstvo návštevníkov a myslím, že 
sa nenašiel nik, kto by sa nepristavil pri na-
šom pódiu. Lákadlom bola nielen precízna 
prezentácia našich žiakov, ale aj ochutnávka 
toho, čo pripravili. Podstatou bolo zvládnuť 
prezentované disciplíny, ukázať, aké zruč-
nosti a návyky získavajú počas svojho štúdia 
a svojou fantáziou a tvorivosťou očariť a pri-
lákať čo najviac návštevníkov. Prezentovali sa 
v disciplínach miešania nápojov, flambovania 
a  prípravy chuťoviek žiaci druhého, tretieho 
a štvrtého ročníka. 
Farebnou zladenosťou miešaných nápojov 
očarila návštevníkov žiačka Diana Nastaleko-
vá a žiak Jozef Brtáň. Dominik Jendrál svoju 
zručnosť odprezentoval flambovaním ovocia 
a  Simona Svitanová prípravou chuťoviek. 
Hostia sa tešili z ochutnávania a ich hodova-
nie podfarbilo zdobenie perníkov na prianie 
hostí žiačkou odboru cukrár Karolínou Fal-

tínovou. Žiaci svoju prácu odprezentovali na 
profesionálnej úrovni a  ich odborná stránka 
bola doplnená sprievodným slovom. 

Bohatá návštevnosť iba potvrdila, že žiaci 
predviedli skvelú prácu a ukázali, aká ich bu-
dúca práca môže byť zaujímavá a tvorivá. Aj 
vďaka nim v  pavilóne M3 vládla príjemná 
atmosféra sprevádzaná úsmevom a radosťou.
Odborná príprava si vyžadovala zodpovedný 
prístup k práci, ktorý sme zvládli a myslím, 

že výsledok tejto práce zodpovedá aj profesio-
nálnemu a zodpovednému prístupu majstrov 
odbornej výchovy. Na príprave a na celej pre-
zentácii sa podieľali majstri odbornej výchovy 
Mgr. František Teplický, Mgr. Marta Kriš-
šáková, Mgr. Anna Krajňaková. Za úspešný 
priebeh im patrí vďaka, pretože táto prezentá-
cia si vyžaduje veľa námahy a úsilia. 

Mgr. Marta Kriššáková

Súkromná stredná odborná škola POPRAD

Súkromná stredná odborná škola BARDEJOV

COOPEXPO 2017
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legislatíva

Z á k o n o m 
č.  81/2017 Z.  z., 
ktorým sa mení 
a  dopĺňa zákon 
č.  5/2004 Z.  z. 
o službách zamest-
nanosti (ďalej tiež 
„zákon“), vstupu-
je do účinnosti od 
1.  októbra 2017 
novelizácia ust. 
§ 60 zákona, kto-
rá by mala reago-
vať na vzniknuté 

problémy, ktoré vystali z aplikačnej praxe pri 
poskytovaní príspevku na úhradu prevádzko-
vých nákladov chránenej dielne alebo chráne-
ného pracoviska a na úhradu nákladov na do-
pravu zamestnancov, (ďalej len „príspevok“). 

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu 
pri poskytovaní príspevku sa príspevok bude 
poskytovať len výlučne na základe písomnej 
dohody o  poskytnutí príspevku uzatvorenej 
medzi úradom a zamestnávateľom alebo me-
dzi úradom a  samostatne zárobkovo činnou 
osobou, čím sa má zabezpečiť kompatibilita 
poskytovania príspevku s inými príspevkami 
v rámci aktívnych opatrení trhu práce posky-
tovanými v rámci zákona.

Novelou sa stanovil výpočet esenciálnych ná-
ležitostí, ktoré predmetná dohoda o poskyt-
nutí príspevku musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje účastníkov dohody, 

b) počet občanov so zdravotným postihnutím, 
na ktorých sa príspevok poskytuje, s uvede-
ním počtu občanov so zdravotným postih-
nutím, ktorí majú pre dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, a rozsah 
dohodnutého pracovného času, 

c) sídlo chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska,

d) maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho 
poskytovania, 

e) záväzok zamestnávateľa alebo samostatne 
zárobkovo činnej osoby, že oznámi úradu 
každú zmenu dohodnutých podmienok 
najneskôr do 30 kalendárnych dní, 

f ) podmienky poskytnutia príspevku, 

g) spôsob kontroly plnenia dohodnutých 
podmienok, 

h) podmienky a  spôsob vrátenia príspevku 
alebo jeho časti pri nesplnení dohodnu-
tých podmienok, 

i) ďalšie dohodnuté náležitosti.

Novela zákona tiež spresňuje, že príspevok je 
viazaný výlučne len na občanov so zdravot-
ným postihnutím z  toho dôvodu, aby bolo 
zrejmé alikvotné prepočítavanie prevádzko-
vých nákladov len na počet zdravotne postih-
nutých občanov zamestnaných v  chránenej 
dielni alebo na chránenom pracovisku, resp. 
na občana so zdravotným postihnutím vyko-
návajúceho alebo prevádzkujúceho samostat-
nú zárobkovú činnosť.

Príslušne úrady práce, sociálnych veci a rodi-
ny budú poskytovať príspevok za kalendár-
ny štvrťrok vo výške preukázanej na základe 
dokladov o úhrade vynaložených prevádzko-
vých nákladov viažucich sa len na občanov so 

zdravotným postihnutím za príslušný kalen-
dárny štvrťrok, najviac vo výške 25 % zo súm 
ročného príspevku. Doklady zamestnávateľ 
alebo samostatne zárobkovo činná osoba 
budú povinní predložiť úradu najneskôr do 
konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa prí-
spevok bude poskytovať. Úrad tak príspevok 
poskytne do 60 kalendárnych dní odo dňa 
predloženia dokladov.

Viazanie prevádzkových nákladov len na ob-
čanov so zdravotným postihnutím sa podľa 
dôvodovej správy k  novele zákona navrhuje 
doplniť na základe poznatkov aplikačnej pra-
xe deklarovaných Ústredím práce sociálnych 
veci a rodiny.

Záverom však jedným dychom treba dodať, 
že napriek snahe zákonodarcu zmieňovaná 
novela však nepriniesla okrem premietnutia 
niektorých procesoch z  aplikačnej praxe do 
samotného textu zákona vyriešenie skutoč-
ných rozporuplných problémov pri vyplácaní 
príspevku. Príkladom je naďalej rozhodovanie 
o niektorých sporných prevádzkových nákla-
dov chránenej dielne, na ktorých úhradu sa 
poskytuje zamestnávateľovi príspevok a ktoré 
ostali ponechané v réžii usmernení a výkladu 
Ústredia prace, sociálnych veci a rodiny.

Mgr. Stanislav Halža

Novelizované ustanovenie § 60 zákona  
o službách zamestnanosti (1. október 2017) 
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Meteorologická predpoveď nebola úplne 
priaznivá, ba skôr nepriaznivá, pretože deň 
pred začatím turistického zrazu napadlo v Tat-
rách niekoľko desiatok centimetrov snehu. No 
my družstevníci sme veční optimisti a  niečo 
také ako sneh nás nemôže odradiť. Napriek 
nepriaznivej predpovedi sa na tohtoročnom 
turistickom zraze zúčastnilo 67 zástupcov z vý-
robných družstiev: Atak Prešov, Elektroplast 
Prešov, Otto Mont Nová Baňa, K-Plast Nová 
Baňa, Šamotka Hrnčiarske Zalužany, Okrasa 
Čadca, Diamoak Považská Bystrica, Tatrache-
ma Trnava, Podjavorinské Stará Turá, Uni-
verzal Piešťany, turisti zo Súkromnej strednej 
odbornej školy v Poprade a  tiež zamestnanci 
COOP PRODUKT SLOVENSKO. 

Rada VSOČaZ, jej členky, sme sa snažili už 
príchod účastníkov zrazu spríjemniť a navo-
diť tak tú pravú tatranskú a turistickú náladu. 
Postupne prichádzajúcich turistov z  výrob-
ných družstiev čakali pred vchodom do re-
kreačného zariadenia CROCUS s  kalíškom 
bylinkového moku a domácimi koláčikmi za 
hudobného sprievodu harmoniky krojované 
dievčatá Evička Medveďová, podpredsed-
níčka Rady VSOČaZ, Martina Marhevská, 
predsedníčka Rady a Zuzka Lacová z výrob-
ného družstva Elektroplast Prešov. 

Večer otvorila predsedníčka Rady VSOČaZ, 
všetkých privítala a  popriala im veľa pek-
ných zážitkov a príjemných chvíľ strávených 
v  kruhu našej družstevnej rodiny. Osobitne 

V dňoch 22. až 24. septembra 2017 sme strávili 
veľmi príjemný, aj keď trošku upršaný, 
septembrový víkend pod výnimočne zasneženými 
štítmi Belianskych Tatier, v rekreačnom zariadení 
CROCUS v Kežmarských Žľaboch v poradí už  
na XXIII. ročníku celoslovenského turistického 
zrazu členov a zamestnancov členských družstiev 
COOP PRODUKT SLOVENSKO.

XXIII. ročník turistického zrazu  
opäť pod štítmi Belianskych Tatier
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športové podujatie

privítala nové účastníčky z  výrobných druž-
stiev Atak Prešov a Univerzal Piešťany, ktoré 
sa na turistickom zraze zúčastnili tento rok 
prvýkrát. Po nej si slovo zobrala Ing. Iveta 
Chmelová, predsedníčka CPS, ktorá oficiálne 
otvorila XXIII. turistický zraz. 

Potom sa k  slovu dostal aj naslovovzatý od-
borník, horský sprievodca Ing. Erik Ševčík zo 
zážitkovej organizácie ADVENTOURA. Pre-
tože pre napadnutý sneh bolo viacero turistic-
kých chodníkov v Tatrách uzavretých, museli 
sme po dohode s  horskými sprievodcami 

upraviť náš sobotňajší program. Naplánované 
sme mali prekrásne túry ako: výstup na Jah-
ňací štít, celodennú vysokohorskú túru cez 
Zadné Meďodoly a dolinu Kežmarskej Bielej 
vody, návštevu Náučného chodníka Prame-
nisko pri Tatranskej Lomnici alebo aj stredne 
náročnú túru z Tatranskej Lomnice cez sedlo 
pod Svišťovkou na chatu na Zelenom plese. 
Pre nepriaznivú predpoveď pán Ševčík navr-
hol staviť hlavne na bezpečnosť účastníkov 
a  absolvovať nenáročnú túru na Chatu na 
Zelenom plese, ktorá sa dá uskutočniť aj vo 
veľmi zlom a nepriaznivom počasí. Upozornil 
účastníkov zrazu, aby si nezabudli so sebou 
vziať hlavne teplé a  nepremokavé oblečenie 
a dobrú turistickú obuv. Ďalšou možnosťou 
bola ešte návšteva Náučného chodníka Pra-
menisko, ale boli sme upozornení na veľmi 
šmykľavý drevený povrch v prípade mokrého 
a daždivého počasia. 

V sobotu ráno sme sa zobudili a zistili sme, že, 
bohužiaľ, tentoraz meteorológom predpoveď 
počasia vyšla. Silný vietor a hustý dážď mno-
hých našich turistov odrádzali vôbec opustiť 
príjemne vyhriate a  suché prostredie ubytov-
ne. No príchod horských sprievodcov a  ich 
správy o zlepšovaní sa počasia nás predsa len 
presvedčili, aby sme sa nedali odradiť a pripra-
venú túru na Zelené pleso skúsiť absolvovať. 
Ukázalo sa, že horskí sprievodcovia sú naozaj 
odborníci aj na počasie v Tatrách, a tak naša 
33-členná skupina mohla, aj keď s polhodino-
vým oneskorením, vykročiť na túru, vyzbroje-
ná pršiplášťami a nepremokavým oblečením. 

Po žltej značke sme kráčali od autobusovej za-
stávky Biela voda po kameňmi posiatej lesnej 
ceste s miernym stúpaním k Šalviovému pra-
meňu, ďalej po rázcestie Kovaľčíkovej poľany 
a dolinou Zeleného plesa až k Chate pri Zele-
nom plese. Cesta nám ubiehala veľmi príjem-
ne, a aj keď nás občasné prehánky a vo vyšších 
polohách aj silný vietor dosť potrápili, pohľad 
na zasnežené končiare a rozbúrenú vodu Zele-
ného plesa naozaj stál za to. Chata na Zelenom 
plese nás privítala útulným a hlavne vyhriatym 
prostredím, ktoré sme patrične ocenili. Teplý 
čaj, výborná kapustnica či sladučký jablkový 
zákusok, na tom všetkom sme si tam úžasne 
pochutnali a posilnili sa tak na spiatočnú cestu. 
Tá nám, ako každý návrat domov, ubehla veľ-
mi rýchlo a po necelých 7 hodinách od začatia 
túry sme boli opäť v teplúčku našej ubytovne. 

Ostatní účastníci zrazu si zvolili samostatný 
individuálny program a  navštívili napríklad 
aj Tatranskú Lomnicu, Náučný chodník Pra-
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menisko, či Múzeum Tatranského národné-
ho parku v  Tatranskej Lomnici, niektorí sa 
vláčikom vyviezli na Štrbské pleso a pár z nás 
navštívilo aj Aquapark v Zakopanom.

Príjemným spestrením tohtoročného zrazu 
(po minuloročnom odskúšaní a pozitívnych 
ohlasoch) bolo nepochybne wellnes centrum 
priamo v chate. Túto službu aj tento rok vyu-
žilo mnoho našich turistov, ktorí sa tam zrela-
xovali po celodenných túrach a prechádzkach 
naozaj dokonale. 

Večerný program sme trošku netradične za-
čali odovzdaním pamätných listov. Tie už 
každoročne dostávajú účastníci zrazu z  rúk 
predsedníčky CPS Ing. Ivety Chmelovej ako 
spomienku na prežité spoločné chvíle. 

No a potom sa už začala tá pravá večerná zá-
bava v  rytme hudby, tanca, spoločných roz-

hovorov a dobrej zábavy až do skorých ran-
ných hodín.

V nedeľu dopoludnia sme si ako už zvyčajne 
zmerali svoje sily v súťažiach, kde išlo hlavne 
o zábavu a pobavenie. To sa určite podarilo, 
všetci sme sa príjemne zabavili a  súťažiaci si 
odniesli pekné ceny z dielní našich družstiev. 

A ako celé to naše „súťaženie“ dopadlo?

Bandurková brigáda 
(sadenie a zber zemiakov)
1. miesto: Zuzana Šalyová  
(K-Plast v. d. Nová Baňa)
2. miesto: Zuzana Lacová 
(Elektroplast v. d. Prešov)

športové podujatie
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3. miesto: Eva Husárová a Mária Barteková  
(SSOŠ Poprad)

Beh s balónom medzi nohami
1. miesto: Zuzana Dufalová a Martina 
Dužarová (Atak v. d. Prešov)
2. miesto: Dagmara Tomková a Mariana 
Franková (Atak v. d. Prešov)
3. miesto: Vierka Bakšová a Pavol Marek  
(Šamotka v. d. Hrnčiarske Zalužany)

Popoluška
1. miesto: Beáta Veltyová  
(Otto Mont v. d. Nová Baňa)
2. mesto: Ivana Sedláková  
(Atak v. d. Prešov)
3. miesto: Anna Markotánová  
(Šamotka v. d. Hrnčiarske Zalužany)

Šípky
1. miesto: Božena Hudecová  
(Otto mont v. d. Nová Baňa)
2. miesto: Michaela Stopková  
(SSOŠ Poprad)

3. miesto: Iveta Šusteková  
(Šamotka v. d. Hrnčiarske Zalužany)

Všetkým víťazom gratulujeme.

Tohtoročný turistický zraz sa opäť raz vydaril 
a napriek nepriazni počasia, pekné ubytova-
nie, dobrá strava, vydarená turistická trasa, 
výborní horskí sprievodcovia, skvelá zábava 
a  hlavne to najdôležitejšie – výborná partia 
ľudí – družstevníkov, to všetko spolu naozaj 
stálo za to. 

Na záver mi dovoľte poďakovať sa ľuďom, bez 
ktorých by sme sa my družstevníci pod štítmi 
Belianskych Tatier nestretli, a to Predstaven-
stvu CPS pod vedením Ing. Ivety Chmelovej 
a zamestnancom CPS, predsedom členských 
družstiev, ktorí umožnili svojim zamestnan-
com zúčastniť sa na tohtoročnom zraze a na-
koniec aj členkám rady p. Evičke Medveďovej 
a p. Vlaste Medňanskej za pomoc, podporu 
a skvelú spoluprácu. 

Martina Marhevská
predsedníčka Rady VSOČaZ

Za všetkých turistov – družstevníkov by 
som sa chcela poďakovať za tohtoročný mi-
moriadne vydarený turistický zraz. Napriek 
tomu, že počasie tento rok nevyšlo, ako 
sme si priali, všetci sme prežili úžasné chvíle 
počnúc privítaním až po poslednú spoločnú 
fotografiu. Určite budeme ešte dlho spomí-
nať na chvíle strávené na XXIII. ročníku tu-
ristického zrazu pod štítmi Vysokých Tatier.

Bc. Zuzana Cáková
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VODOPÁD SKOK
Je tretím najväčším vodopádom Vysokých 
Tatier a jeho krása vynikne najmä pri jarnom 
topení snehu. Tridsaťmetrový vodopád Skok 
na potoku Mlynica je taký výrazný, že z osa-
dy Štrbské Pleso je viditeľný voľným okom, 
hoci je odtiaľ vzdialený niekoľko kilometrov. 
Je okrasou Mlynickej doliny a vyteká z Plesa 
nad Skokom. Jeden z našich najväčších vodo-
pádov sa vo výške 1 730 metrov nad morom 
prepadáva približne cez stometrový prah, 
a tak sa zdá, akoby voda skákala. Na základe 
tohto javu dostal svoje pomenovanie. Výstup 
okolo vodopádu je pre nebezpečný terén za-
bezpečený reťazami.

ROHÁČSKY VODOPÁD
Tento vodopád sa nachádza v  Západných 
Tatrách – Roháčoch, je vzdialený približne 12 
kilometrov od oravskej obce Zuberec a svojou 
veľkosťou konkuruje vysokotatranským. Má 

s nimi spoločný ľadovcový pôvod – vznikol na 
modelovanom reliéfe s  výraznými stupňami. 
Roháčsky vodopád leží vo výške 1 340 metrov 
nad morom a  je asi sto metrov vzdialený od 
hlavných turistických trás. Je súčasťou Stude-
ného potoka, ktorý pramení v Spálenej doline.

BRANKOVSKÝ VODOPÁD
Je súčasťou nádhernej prírodnej scenérie zá-
padného okraja Nízkych Tatier pri ústí do 
Revúckej doliny. Je ľahko prístupný, pešo sa 
k nemu dostanete za 45 minút z osady Podsu-
chá. Charakterizujú ho dva protiklady: bralo, 
odkiaľ padá, je vysoké až 55 metrov, napája 
ho však veľmi malý potôčik. Napriek tomu 
vodopád vyzerá veľmi pôsobivo – aj vďaka 
aerosolovému efektu, ktorý vzniká pri páde 
prúdu vody z  veľkej výšky. Brankovský vo-
dopád je najvyšším v Nízkych Tatrách a patrí 
medzi päticu najvyšších na celom Slovensku.

KMEŤOV VODOPÁD
Najvyšší vodopád nielen vo Vysokých Tat-
rách, ale aj na Slovensku, má výšku porov-
nateľnú s 30-poschodovou budovou – meria 
osemdesiat metrov. Nachádza sa v Kôprovej 
doline a nesie meno Andreja Kmeťa, slávne-
ho botanika a predsedu Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti. Napriek svojej kráse Kmeťov 
vodopád, ktorý napájajú Terianske plesá, ne-

patrí medzi vyhľadávané turistické atrakcie, je 
totiž ukrytý v divokej a ťažko prístupnej ob-
lasti mimo rušných turistických chodníkov.

VAJSKOVSKÝ VODOPÁD
Čaro nízkotatranskej Vajskovskej doliny do-
tvára deväť metrov vysoký Vajskovský vodo-
pád, ktorý sa nachádza na hornom toku Vaj-
skovského potoka. Jeho šum v lone panenskej 
prírody, kde inak vládne božské ticho, znie 
doďaleka. Jeho poloha na periférii hlavných 
turistických trás spôsobila, že je veľmi málo 

Za krásami  
vodopádov  
Slovenska
Množstvo vodných potokov a skalných zrázov v rozmanitom teréne predurčuje 
Slovensko na krajinu s pomerne častým výskytom vodopádov. Napriek tomu, že 
sa nemôžeme porovnávať s európskymi vodopádovými veľmocami, ako sú Nór-
sko, Island alebo Rakúsko, sa naše Slovensko môže pochváliť asi 200 vodopádmi. 
Väčšinou dosahujú výšku od dvoch do piatich metrov. Nájdeme ich na horných 
úsekoch vodných tokov, v krasových územiach a predovšetkým v našich veľhorách. 
Veľakrát majú stupňovitý charakter a prechádzajú do kaskád. Aj keď ich väčšinou 
nemožno označiť za mohutné či veľkolepé, každý z nich sa vyznačuje osobitným 
čarom a krásou.
Za krásnymi vodopádmi netreba cestovať cez pol sveta. Výnimočné miesta a prírod-
né unikáty ponúka aj Slovensko a my vám predstavíme zopár z nich, ktoré sa oplatí 
vidieť.

Vajskovský vodopád

Kmeťov vodopádVodopád Skok

Roháčsky vodopád

Brankovský vodopád
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navštevovaný a ľudia ho väčšinou poznajú iba 
z  fotografií. V  oblasti si navyše treba dávať 
pozor na hojný výskyt medveďov.

LÚČANSKÝ VODOPÁD
Mimoriadne fotogenický Lúčanský vodopád 
je unikátny najmä tým, že k  nemu netreba 
absolvovať dlhú túru, ako je to v  prípade 
mnohých slovenských vodopádov. Nachádza 
sa priamo v  centre liptovskej kúpeľnej obce 
Lúčky. Je vysoký dvanásť metrov, má kaská-
dovitý charakter a padá z okraja travertínovej 
terasy do malého jazierka. Prítoky potoka Lú-
čanka, ktorý ho vytvoril, sú sadrovcovo-zemi-
té teplice, ktoré obohacujú travertínovú vý-
zdobu vodopádu. Od roku 1974 je Lúčanský 
vodopád národnou prírodnou pamiatkou.

DÚHOVÝ VODOPÁD
Dúhový vodopád je jedným zo siedmich vo-
dopádov v Kláštorskej rokline, ktorá bola vy-
tvorená potokom prameniacim pod Klášto-
riskom a ústiacim priamo do Hornádu. Voda 
ním padá z 8,5-metrovej výšky a pri výstupe 
hore roklinou je tretím vodopádom v poradí. 

HÁJSKE VODOPÁDY
Tie sa nazývajú aj Vodopády Hlboký jarok 
a sú situované v Hájskej doline neďaleko od 
cesty spájajúcej obce Háj a  Hačava. Patria 
medzi najkrajšie útvary Slovenského krasu. 
Vodopády sa valia z  travertínových hrádzí, 
ktoré boli vytvorené potokom Garádics, a sú 
vysoké od 1 až po 7 metrov. Ich výdatnosť sa 
odvíja od množstva zrážok.
 
MACHOVÝ VODOPÁD
Je jedným z troch za sebou tesne idúcich vo-
dopádov v krátkej, ale malebnej rokline Slo-
venského raja – Malý Kyseľ. Voda ním padá 
až z 8-metrovej výšky. Je mimoriadne fotoge-
nický, čo je spôsobené predovšetkým vodou 
pretekajúcou vo viacerých prúdoch cez ma-
chom porastenú stenu.

STAROHUTSKÝ VODOPÁD
Nachádza sa na Sklenom potoku asi 300 m 
severne od osady Stará Huta – mestskej časti 
Novej Bane. Starohutský vodopád je jeden 
z  najmohutnejších vodopádov v  stredoslo-
venských neovulkanitoch. Jeho vody pada-
júce z  výšky 5 metrov do skalného amfite-

átra tvoreného treťohornými pyroxenickými 
andezitmi bývajú najpôsobivejšie v  jarnom 
období, keď má vodopád najmohutnejší prie-
tok. V jeho vodnom toku žije dnes už vzácny 
rak čierny.

ŠÚTOVSKÝ VODOPÁD
Je situovaný v pohorí Malá Fatra. Nachádza 
sa vo výške 830 m n. m. v Krivánskej Ma-

lej Fatre. Je jedným z najkrajších a najvyšších 
vodopádov, aké môžeme vidieť na Slovensku.

VODOPÁD BYSTRÉHO POTOKA
Je národná prírodná pamiatka a  chránený 
krajinný výtvor nachádzajúci sa v  katastrál-
nom území mesta Hriňová. Nachádza sa na 
území Slovenského stredohoria na území 
Poľany v hornej časti Bystrého potoka južne 

až juhovýchodne od Poľany (1 458 m), pod 
sedlom Priehybina vo výške 983 m n. m. 
(vrchol - miesto prepadu vody - vodopádu). 
Výška steny prepadu vody je 20 m (výška vo-
dopádu). Vodopád je prepadom potoka Bys-
trá, ktorý je pravostranným prítokom Slatiny, 
prameniacim pod Poľanou. 

VODOPÁDY STUDENÉHO POTOKA
Vodopády Studeného potoka (1 246 m n. 
m.) tvorí úsek Studeného potoka od sútoku 
Veľkého Studeného potoka z Veľkej Studenej 
doliny a Malého Studeného potoka z Malej 
Studenej doliny v tesnej blízkosti Rainerovej 
chaty až po Bilíkovu chatu, kde sa tieto vodo-
pády končia. Studený potok preteká obrov-
ským terénnym zlomom a vytvára prekrásne 
kaskády a katarakty, ktoré sú obzvlášť pekné 
pri jarnom roztápaní snehu alebo po výdat-
ných dažďoch, keď je hladina vody vysoká.

Studenovodské vodopádyHájske vodopády

Dúhový vodopád Starohutský 
vodopád

Lučanský vodopád

Bystriansky vodopád

relax



ELEKTROPLAST,  
výrobné družstvo Prešov
Jarkova 89
080 01 Prešov 

Tel.:  +421 51 7723 151
Mobil: +421 903 633 569
E-mail: elektroplast@elektroplast.sk
Web: www.elektroplast.sk

Spoločnosť ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov, 
bola založená v roku 1969. V súčasnosti disponuje vlastnými 
výrobnými, skladovými a administratívnymi priestormi s cel-
kovou plochou cca 4 400 m2. 

Špecializujeme sa na výrobu produktov z plastov technológia-
mi – vstrekovanie a vákuovanie. Doplnkovými technológiami 
sú montáž, balenie výrobkov a potlač technológiou rotačnej 
sieťotlače, plochej sieťotlače a tampónovej potlače.

Vstrekovanie – pracujeme na 14 vstrekovacích strojoch 
s uzatváracím tlakom od 50 do 280 ton.

Vákuovanie – tvárnime plastické hmoty do plochy 0,25 m2. 

Potlač – pracovisko zahŕňajú 3 stroje na rotačnú sieťotlač, 
2 stroje na tampónovú tlač a jeden stroj na plochú sieťotlač.

Realizujeme aj kompletnú výrobu plastových dielcov od vý-
kresovej dokumentácie, konštrukcie, výroby, odskúšania fo-
riem, výroby vzoriek až po sériovú výrobu výliskov a následnú 
údržbu foriem.

ZÁKLADNÉ VÝROBNÉ 
PROGRAMY: 
•  hračky – sortiment pozostáva zo 

180 druhov vyrábaných hračiek,

•  držiaky ŠPZ – tvorí ho sortiment 
28 rôznych typov a vyhotovení 
pre trhy EÚ, Rakúska, Švajčiar-
ska a novinkou v našom výrob-
nom programe sú aj držiaky pre 
americký trh,

•  technické výlisky – cca 140 rôz-
nych výrobkov, 

•  záhradný sortiment – 21 výrob-
kov,

•  skúšačky napätia – v ponuke 
momentálne typ SN 02 a SN4.


