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Hlavné mechanizmy podpory rozvoja 
vedy, výskumu a  inovácií, vrátane zásad-
ných okolností, ktoré ovplyvnili súčasný 
stav, mapuje publikácia s  názvom 25 ro-
kov inovácií na Slovensku, ktorú pripravila 
Slovenská inovačná a energetická agentúra 
(SIEA). Slávnostne ju pokrstil štátny ta-
jomník ministerstva hospodárstva Rastislav 
Chovanec a generálna riaditeľka SIEA Svet-
lana Gavorová.
Publikácia sumarizuje súvislosti, dlhodobé 
vývojové trendy a jednotlivé systémy riade-
nia a financovania v oblasti vedy, výskumu 
a  inovácií od roku 1991. Sleduje nielen 

zmeny v  oblasti podpory, ale aj to, či sa 
vyhodnocovala efektívnosť takejto podpo-
ry a jej konkrétne prínosy. Tiež obsahuje 
aj medzinárodne porovnávané štatistické 
prehľady, ktoré v prípade Slovenska potvr-
dzujú malý počet medzinárodných žiadostí 
o  udelenie patentu, ale aj nízke investície 
súkromného sektora do inovácií a nízke vý-
davky na vedu a výskum.

Túto humoristickú talk 
show na televíznych ob-
razovkách sleduje určite 
nie jeden z Vás. O mode-
rátoroch a účinkujúcich 
toho určite viete veľa, no 

viete aj to, že naše členské družstvo TATRA-
CHEMA Trnava je sponzorom tejto vtipnej 
relácie. 

25 rokov inovácií na Slovensku

Výrobné družstvo TATRACHEMA Trnava 
sponzor programu Nikto nie je dokonalý
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príhovor
Milí čitatelia, členovia  
a zamestnanci výrobných družstiev,
v dnešných uponáhľaných časoch, keď žijeme 
čoraz rýchlejšie, je veľkou vzácnosťou chvíľka 
zastavenia. Jedným z malých, ale krásnych za-
stavení sú pre nás určite aj blížiace sa sviatky. 
Čas, na ktorý sa teší azda každý človek, či je 
dieťaťom, alebo skúseným manažérom. Čas, 
keď sme si bližší ako inokedy a snažíme sa za-
budnúť na bežné problémy.

Do sviatočných dní a okamihu rozlúčky s ro-
kom 2017 zostáva ešte pár hodín.
Je potrebné nielen nakúpiť darčeky, ale aj 
zvládnuť množstvo úloh, dokončiť začaté 
projekty, vyexpedovať zákazky, slovom dofi-
nišovať. Až potom budeme môcť povedať, že 
ďalší pracovný rok je za nami.

Aký bol?
Som presvedčená, že mimoriadne turbu-
lentný. Vplyvom vytvorených podmienok 
v podnikateľskom prostredí, ktoré malým 
a stredným firmám neboli nijako naklonené, 
musel každý riadne zabojovať. A  pritom sa 
mlčky prizerať mnohým nadnárodným kor-
poráciám, ktoré užívali štedré štátne benefity 
a degradovali trh práce. 
Je zarážajúce, že v období, keď sme z médií 
počúvali o úžasných výsledkoch ekonomické-
ho rastu tejto krajiny, ktorého logickým vy-
ústením by mal byť podnikateľský rozmach, 
tento v našich malých a stredných firmách 
akosi necítiť.
Vnímali sme najmä ťažkosti v oblasti vymo-
žiteľnosti práva, vysokej daňovej a odvodovej 
zaťaženosti, korupcie, kvality i dostupnosti 
výrobných vstupov a pracovnej sily.

Tradiční slovenskí podnikatelia, v tom aj 
naše výrobné družstvá, museli byť na tvr-
dom bojisku trhového mechanizmu statoční. 
Stále bojovali a bojujú nielen o svoje miesto 
v  komodite podnikania, ale aj proti marke-
tingovým nástrojom politikov, ktorými si 
chcú nakloniť občanov a  od stola adminis-
tratívne zvyšujú minimálnu mzdu, pridávajú 
príplatky. Tieto opatrenia majú pritom ničivé 
dôsledky na ekonomicky slabé regióny a nie-
ktoré odvetvia. 
Viaceré výrobné družstvá, najmä tie naj-
sociálnejšie, ktoré zamestnávajú zdravotne 
postihnutých občanov, vnímajú tieto popu-
listické opatrenia veľmi intenzívne. Hrozí 
v nich prepúšťanie, dokonca aj boj o vlastnú 
existenciu. Nikto pritom nerieši, že toto sú 
podnikateľské subjekty, ktoré tvoria hodnotu, 
platia dane, dávajú prácu svojim zamestnan-
com už viac ako polstoročie. 
Na druhej strane v štátnom a vo verejnom 
sektore sa zamestnancom často nevypláca ani 
suma na úrovni minimálnej mzdy.
Všetci vieme, že by miesto administratívneho 
zvyšovania hrubej minimálnej mzdy mala vlá-
da radšej zvýšiť čistú mzdu zamestnancov tým, 
že zvýši nezdaniteľné minimum a zníži dane 
a odvody. Pracujúcich predsa nezaujíma žong-
lovanie s číslami, ale konkrétna suma k výplate.

Zo všetkého je zrejmé, že v podnikaní prežíva 
len ten, kto to nevzdá.

Milí výrobní družstevníci, 
ďakujem za vašu vytrvalosť a odhodlanie roz-
víjať družstevný podnik. Každý jeden z vás, 

nech pôsobí na ktoromkoľvek mieste v rámci 
organizačnej štruktúry, je dôležitý. Prikladá 
svojimi schopnosťami, vôľou a  usilovnosťou 
ruku k spoločnému dielu. 
Prichádzajúce zastavenie nech je našou od-
menou.  
Bolo by úžasné, keby sme si úprimné ľudské 
porozumenie, také typické pre tieto vianoč-
né a novoročné sviatky, preniesli do bežného 
a každodenného života a s ním vykročili do 
ďalších dní. Keby po ťažkom podnikateľskom 
roku 2017 prišiel nový vietor, ktorý odfúkne 
nechuť z  množstva prekážok, nahádzaných 
pod nohy manažérom našich firiem a prinesie 
rovnaké podmienky do podnikania všetkým, 
či sme malý, či veľký podnik. 

Želám veľa šťastných chvíľ a rodinnú poho-
du. Krásne sviatky. 

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO

Milí družstevníci,
uplynul čas a my stojíme pred koncom roku 
2017. Dovolím si tvrdiť, že to bol rok nároč-
ný vo všetkých výrobných kolektívoch. Nie-
sol sa v  znamení silnejúcej konkurencie, čo 
nás nútilo hľadať nové možnosti posilnenia 

pozície každého jedného nášho výrobného 
družstva na trhu. Súčasná trhová ekonomika 
je ťažká pre každého z nás. Vzniklo mnoho 
zmien v  legislatíve, ktoré spôsobili ďalšie fi-
nančné zaťaženie slovenským podnikateľom. 
Napriek všetkým prekážkam sme ho zvládli 
úspešne.
Z  mojej pozície predsedu výrobného druž-
stva TATRACHEMA Trnava a podpredsedu 
COOP PRODUKT SLOVENSKO viem, že 
nie je ľahké bojovať sám a preto je veľmi dôle-
žité, aby členské družstvá medzi sebou spolu-
pracovali, stretávali sa, riešili spoločné prob-
lémy, komunikovali a vymieňali si skúsenosti. 
Naše združenie sa snaží nám družstevníkom 
pomáhať vo všetkých oblastiach či už práv-
nej, organizačnej a tiež ekonomickej. Je len 
na nás, ako túto pomoc využijeme. 

Dovoľte mi poďakovať sa predsedníčke Ing. 
Ivete Chmelovej za jej vysoké pracovné nasa-
denie a obetavosť a členom aparátu združenia 
za ich celoročnú prácu v prospech nás všet-
kých – za zastupovanie vo vzťahu k  štátnej 
správe,  k  ostatným podnikateľským subjek-
tom, zviditeľnenie na pôdach ministerstiev, 
organizovanie spoločných podujatí a poda-
nie pomocnej ruky v každej oblasti. 

Rok 2018 je pred nami, jeho dvere sú otvore-
né a nám stačí urobiť symbolicky už iba jeden 
krok a veriť, že bude ten správny a úspešný 
pre nás výrobných družstevníkov.
Želám Vám v novom roku veľa zdravia, šťastia, 
úspechov v pracovnom a rodinnom živote. 

 
Ing. Marián Javorka 

podpredseda COOP PRODUKT SLOVENSKO
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zo života družstiev

Ing. Ľuboš SLÁDEK
člen Predstavenstva  
COOP PRODUKT SLOVENSKO  
a predseda výrobného družstva tkáčskeho 
NITRATEX Svinná

Rok 2017 sa pomaly končí a na rad prichádza 
vyhodnotenie sľubov a cieľov, ktoré sme pri-
jali na začiatku roka. Aký bol odchádzajúci 
rok 2017?
Z pohľadu člena predstavenstva nášho zá-
ujmového združenia, môžem s pokojným 
svedomím povedať, že i napriek mnohým 
kritikám a pochybnostiam, ktoré boli vyslo-
vené na tohtoročnom valnom zhromaždení, 
činnosť združenia v tomto roku beriem ako 
úspešnú. 
Na základe rozhodnutia predstavenstva a ná-
sledného schválenia na valnom zhromažde-
ní sa pokračovalo s rekonštrukciou budovy 
združenia na Mliekarenskej ulici v Bratislave, 
drobné úpravy sa uskutočnili v Nitre a Pre-
šove. Nemálo úsilia venovala na všetkých 
možných úrovniach predovšetkým predsed-
níčka v súvislosti s pripravovaným zákonom 
o sociálnych podnikoch a službách, keď sa 
štát snaží všetku zodpovednosť v tejto oblasti 
prehodiť na plecia podnikateľov.
Som si vedomý toho, že nie vždy sú všetci 
o  podrobnej činnosti predstavenstva infor-
movaní, ale v porovnaní s minulosťou sú tie-
to informácie neporovnateľne detailnejšie, sú 
pravidelne uverejňované na webovej stránke, 
sú prezentované na porade predsedov a val-
nom zhromaždení do najmenších detailov. 
Poskytované sú všetky informácie v takom 
rozsahu, v akom sa ich predstavenstvo roz-
hodlo prezentovať aj s ohľadom na množstvo 
súdnych sporov a vzhľadom na ochranu spo-
ločného majetku združenia a jeho jednotli-
vých členských družstiev. 

Aj ako predseda najstaršieho existujúceho 
výrobného družstva na Slovensku môžem 
konštatovať, že práve končiaci sa rok sa javí 
ako úspešný aj pre výrobné družstvo NITRA-
TEX Svinná. Zachovali sme zamestnanosť 
pre dlhoročných členov z obce a okolia. Po 
odchode dlhoročnej pracovníčky do dô-
chodku sme prijali našu bývalú pracovníčku, 
s ktorou sme sa museli rozlúčiť pre družstvo 
v kritických rokoch 2010 – 2011. V tradične 
silnejšej jesennej výrobe sme prijali ešte jednu 
pracovníčku na výpomoc pri plnení objed-
návok. Tržby za vlastné výrobky v porovnaní 
s minulým rokom budú pravdepodobne na 
porovnateľnej úrovni. Pri poklese predaja nie-
ktorých druhov netkaných textílií, hlavne pre 
obuvnícky priemysel, sa nám podaril zvýšiť 
export tkanín pre kynologické potreby. S na-
šimi výrobkami sa môžu stretnúť obyvatelia 
nielen na Slovensku a v Česku, ale aj Ma-
ďarsku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku a Izraeli. 
Očakávame kladný hospodársky výsledok. 
V  tomto období dokončujeme rekonštruk-
ciu administratívnych priestorov. V priesto-
roch bývalej jedálne sme vybudovali nové 
kancelárie pre administratívu družstva, novú 
výdajňu jedla a jedáleň, sociálne zariadenia 
a malý archív. Náklady vo výške cca 40 tis. 
eur sú pokračovaním postupnej modernizácie 
družstva a znižovania energetickej náročnos-
ti, ktoré zabezpečujeme vlastnými prostried-
kami družstva bez úverov a dotácií od iných 
subjektov.
Úplnou samozrejmosťou je, že prakticky 
neevidujeme faktúry po lehote splatnosti 
a  všetky faktúry za tovar a služby sú uhrá-
dzané v termíne splatnosti.
Aj v budúcom roku budeme musieť po-
kračovať v opravách výrobných priestorov 
a  v  znižovaní energetickej náročnosti pri 
vykurovaní výrobných priestorov. Chceli by 
sme opraviť dažďové žľaby a zvody, svetlíky, 
výmenu okien vo výrobnej hale. Dúfam, že 
aj v budúcom roku sa nám podarí na tieto 
akcie zarobiť predovšetkým vlastnou výro-
bou a prenájmom nevyužívaných a nepo-
trebných priestorov. Problémom zostáva 
nevyužívaná administratívna budova, ktorú 
síce členská schôdza schválila na odpredaj, ale 
v malej dedinke je predaj a následné využitie 
administratívnej budovy aj na iné účely veľmi 
problematické.

Nevylučujem ani predaj nepotrebnej starej 
kotolne na tuhé palivo, ktorú už družstvo 
nepotrebuje.
Na opravu týchto nehnuteľností v najbližšom 
období nebudeme mať dostatok finančných 
prostriedkov, respektíve ich návratnosť po 
potrebných rozsiahlych rekonštrukciách je 
dlhodobá a neistá.

Všetkým spolupracovníkom nášho družstva 
ako aj všetkým členom našej družstevnej ro-
diny by som chcel poďakovať za prácu a spo-
luprácu pri udržiavaní družstevnej formy 
podnikania a popriať v  budúcom roku veľa 
zdravia, šťastia, úspechov v pracovnom aj sú-
kromnom živote.

Ing. Miroslav KARABINOŠ
člen Predstavenstva  
COOP PRODUKT SLOVENSKO  
a predseda výrobného družstva  
ELEKTROPLAST Prešov

Práve končiaci sa rok 2017 pripravil nielen 
pre naše družstvo, ale myslím, že aj pre všetky 
firmy podnikajúce vo výrobe množstvo prob-
lémov. Konkrétne v našom družstve, keďže sa 
zaoberáme výrobou plastových výrobkov, to 
boli predovšetkým problémy s extrémnym 
nárastom cien technických plastov a súčas-
ne aj nezvyčajne dlhými dodacími termínmi 
týchto plastov. Keďže výroba technických 
výrobkov na základe požiadaviek odberate-
ľov funguje na dvojtýždňových odvolávkach 
a aj dodacích termínoch, včasné plnenie ob-
jednávok sa, samozrejme, muselo prejaviť na 
predzásobení sa materiálom na sklad, čo nám 
viaže momentálne dosť veľké finančné pros-
triedky.
Napriek všetkým problémom sme dokázali 
investovať do nákupu nového stroja, taktiež 

Rok 2017 očami členov volených orgánov CPS
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do modernizácie skladovej haly, ale aj do 
zlepšenia pracovných podmienok pre našich 
zamestnancov.
Napriek všetkým problémom súčasné výsled-
ky v našom družstve a naplnenie výroby do 
konca roku predpokladajú ukončenie roku 
2017 s najlepším výsledkom za posledných 
11 rokov, teda za obdobie môjho pôsobenia 
vo funkcii predsedu družstva.
Ako člen Predstavenstva CPS musím vyslo-
viť aj maximálnu spokojnosť so všetkými za-
mestnancami CPS, s ich vykonanou prácou 
a vidím rok 2017 aj ako rok s veľmi zaujíma-
vým hospodárskym výsledkom.
Z môjho pohľadu ako člena P CPS bol rok 
2017 ťažší ako predošlý rok.

Ing. František ČEKEL
člen Predstavenstva  
COOP PRODUKT SLOVENSKO  
a predseda výrobného družstva  
ZDRUŽENA Spišská Nová Ves

Ušlé obdobie roku 2017 môžem hodnotiť 
pozitívne. Združenie COOP PRODUKT 
SLOVENSKO dokázalo zabezpečiť svoju 
bežnú činnosť primerane potrebám a mož-
nostiam. Podarilo sa vyriešiť niektoré úlohy 
súvisiace s opravami, prenájmom a vybavo-
vaním rôznych náležitostí našich spoločných 
nehnuteľných priestorov. Treba však povedať, 
že to súvisí takmer vždy s mravčou prácou 
pracovníkov združenia. Členovia predstaven-
stva venovali taktiež veľa času problematike 
našich škol a to nielen na svojich zasadnu-
tiach, ale aj osobne na obhliadkach a rokova-
niach priamo v školách. Ale samozrejme bola 
riešená aj iná problematika tak, ako ju prináša 
bežný život a tak, aby bola riešená v prospech 
nášho združenia.
Z pohľadu predsedu družstva bol a je rok 
2017 veľmi náročný. Pôsobíme v spišsko-

-podtatranskom regióne, na ktorý sú orien-
tované naše služby a výroba a kde za posledné 
2 – 3 roky prišlo k zániku niektorých vý-
znamných výrobných spoločností. A naopak, 
nepribudla žiadna firma, kde by sme aspoň 
perspektívne naše výrobky a služby mohli do-
dávať. Je problém zabezpečiť, resp. nájsť novú 
náhradnú náplň práce, čo sa teraz významne 
ukazuje. Taktiež v roku 2017 bolo a opäť je 
zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb 
na pretrase. A keďže prevádzkujeme chráne-
nú dielňu a chránené pracovisko, uvidíme, čo 
nový zákon prinesie do praxe a aké množstvo 
turbulencií vznikne.
V závere mi dovoľte, aby som celému druž-
stevnému kolektívu nášho združenia poďa-
koval za spoluprácu v roku 2017 a zároveň 
zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov, 
veľa nových síl do roku 2018.

Ing. Jozef BERNÁT
predseda Kontrolnej komisie  
COOP PRODUKT SLOVENSKO  
a predseda výrobného družstva  
TECHNOPLAST Topoľčany

Do konca roku 2017 zostáva ešte určité ob-
dobie, takže hodnotenie by bolo predčasné,
ale z pozície predsedu KK sa chcem poďako-
vať za spoluprácu a vynaložené úsilie všetkým
členkám Kontrolnej komisie, vedeniu CPS 
a pracovníkom CPS, všetkým kolegom pred-
sedom, členom a zamestnancom členských 
družstiev, s ktorými som počas roku 2017 
spolupracoval a zároveň všetkým prajem prí-
jemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
svojich najbližších a veľa šťastia a úspechov 
v novom roku.

zo života družstiev
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Zraz účastníkov bol 26. septembra 2017 o 6.00 hod., čo 
znamenalo, že väčšina z nás si musela riadne privstať. Pri-
vítali nás pracovníčky COOP PRODUKTU SLOVEN-
SKO s raňajkami. Do autobusu smerujúceho na letisko do 
Schwechatu nás nastúpilo 21 účastníkov a tiež osobne riadi-
teľ cestovnej kancelárie, spoluorganizátora cesty. Počas cesty 
na letisko nám poskytol základné informácie a odporúčania 
na cestu do Izraela (hlavne nás upozornil na nutnosť pitia 
„fľaškovanej pitnej vody“).

Pretože sme leteli izraelskou leteckou spoločnosťou EL AL, 
ktorá vykonáva na letiskách pre bezpečnosť letu prísne kon-
troly, každý účastník na letisku bol podrobený osobnému 
pohovoru. Po absolvovaní tejto „tortúry“ sme odleteli do 
Tel Avivu. Na letisku náš privítala naša sprievodkyňa Denisa 
Kováčiková, rodáčka od Šale, sympatická žena v najlepších 
rokoch so šoférom klimatizovaného autobusu Ibrahimom, 
ako sa neskôr ukázalo v dopravnom chaose veľkým kúzel-
níkom.

Zamierili sme do starobylej časti Tel Avivu Jaffy (Yafo), zalo-
ženej v dobe bronzovej, ktorá je najstarším prístavom v tejto 
oblasti. Okrem iných zaujímavostí (Kostol sv. Petra, Napole-
onova ulica, Andromedova skala, socha veľryby z biblického 
námetu Jonáš a veľryba), sme mali možnosť prejsť „mostí-

V júli tohto roku nás oslovila pani pred-
sedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO 
s ponukou účasti na zahraničnej pracovnej 
ceste do Izraela v termíne od 26. septembra 
do 3. októbra 2017.
Počas dlhých rokov v rôznych pracov-
ných pozíciách som mal možnosť navštíviť 
veľa pekných a známych miest v rôznych 
štátoch, ale Izrael, to je niečo exotické, čo 
človeku „pošteklí“ zmysly a zrýchli pulz. 
Navštíviť Izrael, kde sa nachádza kolíska 
kresťanstva, štát plný histórie a kontroverz-
nej súčasnosti, je určite nie každodenná 
možnosť, tak som neváhal a poslal na plá-
novanú pracovnú cestu záväznú prihlášku.

Pracovná cesta do Izraela

zo života družstiev
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kom šťastia“, kde sa na pravej strane zábradlia 
nachádzali mosadzné valce s vyrytými znakmi 
zverokruhov a ich názvov v latinčine, pričom 
každý sa mohol dotknúť svojho zverokruhu 
a niečo si priať. Z brehu Stredozemného mora 
bol pekný pohľad na moderný Tel Aviv založe-
ný v roku 1950.

Po príchode do hotela v Nazarete sme po 
večeri mali pracovnú poradu, kde sme zhod-
notili deň a zaoberali sa problémami jednot-
livých družstiev. Tieto porady sme mali každý 
večer počas celej pracovnej cesty.

Druhý deň pobytu bol azda „najbohatší“ 
a najnáročnejší. Našou prvou zastávkou bola 
návšteva BET SHÉ AN (dom pokoja) – na-
chádza sa 125 m pod úrovňou mora, komplex 
vykopávok, bývalých kúpeľov, sauny, amfite-
átra a gladiátorskej arény, kde zápasili gladiá-
tori väčšinou so zvieratami. Vyskúšali sme aj 
akustiku arény, náš kolega Ing. Ľuboš Sládek 
zaspieval slovenskú ľudovú pieseň. Ďalšou zá-
stavkou bola rieka Jordán, kde sme si namo-
čili nohy. Rieka Jordán sa vytvorila spojením 
4 malých riek na začiatku Golanských výšin. 
Nasledovala Tabgha, známe biblické miesto, 
kde okrem iných sa nachádzal stôl, na kto-
rom Ježiš urobil zázrak (z 5 chlebov a 2 rýb 
nasýtil 5000 mužov + ženy a deti). Zastavili 

sme sa v Gapernaume (Kafernaum) a pozreli 
vykopávky rozsiahlych priestorov, kde žil Je-
žiš s apoštolmi.

Nasledoval obed. Ochutnali sme tzv. rybu sv. 
Petra s rozmanitými izraelskými ingredien-
ciami. Po pracovnom stretnutí sme sa vybrali 
na plavbu po Galilejskom (Genezaretskom) 
jazere. Plavba sa začala vztýčením slovenskej 
vlajky, zaspievaním našej hymny. Potom už 
nasledovali informácie a ukážky prvkov izra-
elskej kultúry. 

Po plavbe nasledovala cesta na Golanské výši-
ny (až po sýrske hranice) v nadmorskej výške 
1 150 m. Vedľa cesty sme videli veľa izrael-
ských vojakov a žlté tabule s nápismi „pozor 
mínové pole“.

Ďalšou zástavkou bolo mesto Katzria – 
hlavné mesto Golanských výšin. Exkurzia 
v podniku GOLAN HEICHTS WINERY, 
založenom v r. 1983. Vinárstvo, ktorému 
22 druhov hrozna dodáva 8 kooperujúcich 
družstiev tzv. kibucov. Kibuc – funguje na 
družstevný spôsob, kde muži v minulosti pra-
covali len za stravu a ubytovanie. V súčasnosti 
aj v Izraeli fungujú kibuci na komerčnom sys-
téme ako u nás.

Tiež sme navštívili závod OLEA ESSENGE, 
kde vyrábajú olivové oleje a zvyšky po lisovaní 
zužitkujú na výrobu rôznych kozmetických 
(hlavne ochranných) krémov. Unavení sme sa 
vrátili do hotela vo večerných hodinách.

Vo štvrtok sme sa zastavili na hore Tábor a na 
hore Karmel („Božia vinica“) – ktorý je naj-
väčším parkom v Izraeli smerom na Haifu 
(dĺžka 25 km, šírka miestami až 10 km). So-

cha Eliáša tu symbolizuje vyvraždenie poha-
nov. Naša cesta viedla do tretieho najväčšieho 
mesta Izraela – veľkého námorného prístavu 
Haify. Pri prehliadke mesta nás zaujala krásna 
Bahajská záhrada, kde sa nachádza hrobka za-
kladateľa bahajského náboženstva. Do hrobky 
so zlatou kupolou nás vpustili bosých. Mesto 
Akko – prístav blízko Haify, kde sa nachádza 
veľký komplex „križiakov“ (pamiatka križiac-
kych výprav), ktorý nedobyl ani Napoleon, 
jedine anglický kráľ „Levie srdce“. Potom sme 
sa vrátili do Nazaretu a prezreli si jeho pamä-
tihodnosti. Okolo viacposchodového chrámu 
„zvestovania archanjelom Gabrielom“ posta-
veného v roku 1965 sú steny s obrazmi daro-
vanými z jednotlivých štátov. Slovensko tam 
reprezentuje krásny obraz Sedembolestnej 
panny Márie – ochrankyne Slovenska.

zo života družstiev

Pracovná cesta do Izraela
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V piatok bolo našou prvou zástavkou Gan 
Haskeloska, kde sa nachádzajú prírodné ja-
zerá s miernym vodopádom. Funguje tu „prí-
rodná pedikúra“, obhrýzanie nôh malými 
rybkami. Ďalej cesta do Jericha cez Judejskú 
púšť, tesne vedľa jordánskych hraníc, kde žijú 
beduíni i samari. Jericho leží 360 m pod úrov-
ňou mora, je jedno z najstarších miest sveta. 
Z Jericha naša cesta viedla na severnú časť 
Mŕtveho mora, kde voda obsahuje až 30 % 
soli a je pod úrovňou mora 411 m. Kúpanie 
trvalo asi hodinu, pričom väčšina z nás sa 
pred kúpaním natrela liečivým bahnom, tak 
sme jeden druhého nespoznali. Nasledovala 
cesta do Jeruzalema. Má veľa mien (mesto 
mieru, mesto zlata). Z diaľky bolo vidno Oli-
vovú horu, horu Sion. V Západnom Jeruza-
leme žijú Židia, vo východnom moslimovia 
pod správou Jordánska.

V Izraeli sa začal sviatok Jom kipur (yomki-
pura) – deň odpustenia hriechov, keď majú 
Židia zakázané pracovať. Obchody sú zatvo-
rené, v rádiu je ticho, televízia nevysiela a za-
kázaná je aj jazda autom. A tak sme išli do 
Betlehema. Ubytovali sme sa v novom mo-
dernom hoteli Ararat.

Sobota bola oddychovejším dňom, keď sme 
celý čas strávili v Betleheme. Postupne sme 
navštívili kostol „Pastierske pole“, Omarovu 
mešitu na hlavnom námestí a ďalšie pamä-
tihodnosti, predovšetkým Chrám narode-
nia Ježiša. K samotnej jaskyni (s rozmermi  
12 x 3  m) nachádzajúcej sa v chrámovom 
komplexe sme prichádzali v zástupe ľudí z ce-
lého sveta. Po vstupe do jaskyne sme videli 
14-cípu hviezdu označujúcu miesto narode-
nia Pána a tiež jasličky, pri ktorých boli dary 
a obrazy troch kráľov prichádzajúcich z Vý-

zo života družstiev
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chodu (Gašpar, Melichar, Baltazár). Súčasťou 
chrámového komplexu bol katolícky Kostol 
sv. Kataríny. Pod kostolom sú priestory s arte-
faktmi o vyvraždení neviniatok Herodesom. 
Pri prechádzke úzkou uličkou s obchodmi sa 
nám stala milá vec. Keď sme sa blížili k jed-
nému obchodu, zrazu sa ozvala naša hymna 
a obchodník vystrčil slovenskú zástavu (zrej-
me spoznal z diaľky našu sprievodkyňu, ktorá 
sprevádza slovenské skupiny). Revanšovali 
sme sa nákupom. 

Celá nedeľa patrila prehliadke pamätihod-
ností Jeruzalema. Začali sme na Olivovej hore 
Gethsemanskou záhradou, pokračovali sme 
kostolom „Hrob Márie“, kde sú pochovaní 
rodičia Márie. V Novom meste sme si pre-
zreli parlament KNESET (má 120 poslan-
cov) a navštívili Národné múzeum Izraela (na 
cca 50 tis. m²), kde sa okrem iných nachádza 
maketa Jeruzalema z čias Ježiša, ako aj vzác-
ne starobylé zvitky písomností od Mŕtveho 
mora. Oproti parlamentu sa nachádza „Me-

morah Kneset“ (Svietnik parlamentu), ktorý 
pomocou 29 znakov symbolizuje históriu ži-
dovského národa.

Po návrate do Starého mesta sme videli sochu 
kráľa Dávida, ktorá sa nachádza pred budo-
vou, kde sa konala „Posledná večera“. Tiež 
sme zašli k „Múru nárekov“. Pred vstupom 
k múru sme si mali 3x umyť ruky, založiť na 
hlavu jarmulku, pristúpiť k múru (prípadne 
vložiť svoje želanie na papieriku do škár na 
múre) a odstúpiť dozadu cúvajúc. Potom sme 
prešli 14 zastaveniami Krížovej cesty.

Na večerné pracovné stretnutie sprievodkyňa 
zapožičala originálne arabské oblečenie pre 
ženy (bolo im vidieť len oči) aj mužov a za 
zvukov typickej arabskej hudby sme si zatan-
covali s „našimi Arabkami a Arabmi“. Suve-
rénne najhodnovernejším „Arabom“ bol Ing. 
Mirko Karabinoš.

V pondelok sme zamierili opäť k Mŕtvemu 
moru, pričom cestou sme mali niekoľko za-
ujímavých zastávok. Prezreli sme si priestory, 
kde žili Esseji, s názvom Qumram. Navštívili 
sme kibuc pri Mŕtvom mori, ktorý existo-
val už za čias Kleopatry. Zastavili sme sa tiež 
v EN Gede pri prameni Kozorožca a Dávido-
vom prameni na očistu izraelitov. Dvaja naši 
účastníci vystúpili na horu, odkiaľ bolo vidno 
krásnu panorámu Mŕtveho mora.

Lanovkou sme sa tiež vyviezli na pevnosť Mo-
sada. Prezreli sme si Herodesov palác s tromi 
poschodiami. Rimania pod vedením Silva 
obliehali túto pevnosť v rokoch 66 – 73 n. l. 
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Zaujímavosťou bolo, že židovská posádka sa 
pri obliehaní nakoniec vyvraždila, aby nepad-
li do rúk Rimanom. 

Nasledovalo kúpanie v južnej časti Mŕtveho 
mora pri teplote 40 stupňov a návrat do Bet-
lehema.

Hlavným bodom utorkového dopoludňajšie-
ho programu bola návšteva YAT VAŠEM – 
ŠOA HOLOKAUST (izraelské múzeum ho-
lokaustu). Potom sme už smerovali na letisko 
a odleteli do Schwechatu, potom autobusom 
do Bratislavy. Tu nás čakala Zuzka Vrbinská 
s čerstvými bravčovými rezňami a majonézo-
vým šalátom. Toto bravčové po pobyte v Izra-
eli naozaj zapasovalo. Po krátkom zhodnotení 
cesty sme sa rozišli plný zážitkov do svojich 
domovov.

Myslím si, že tlmočím názor aj ostatných 
účastníkov pracovnej cesty, keď poviem, že 
išlo o veľmi vydarené podujatie. Počas týžd-

ňa v príjemnom počasí sme prešli autobusom 
cca 1 500 km a pešo asi 42 km. Skoré od-
chody z hotela okolo 7.15 – 7.30 a neskoršie 
príchody do hotela okolo 18.00 – 19.00 hod. 
boli skoro každodenné. Videli sme a zaži-
li veľa zaujímavého a pekného, na čom má 
nemalú zásluhu naša izraelská sprievodkyňa.

Večerné pracovné porady sme využívali na 
porovnávanie družstevníctva a podnikania 
v Izraeli a u nás doma, na lepšie spoznávanie 
vzájomných pracovných problémov. Verím, 
že sa priaznivo odrazia v budúcej spolupráci 
jednotlivých družstiev.

 Záverom veľká vďaka patrí vedeniu COOP 
PRODUKT SLOVENSKO a najmä Ing. 
Ivete Chmelovej, že sme sa mohli na takejto 
pracovnej ceste zúčastniť.

Ing. Ladislav Šánta
predseda OTTO MONT Nová Baňa

zo života družstiev
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jubilanti

Je nám veľkým potešením a zároveň aj poc-
tou, že sa aj my zamestnanci výrobného 
družstva ELEKTROPLAST Prešov môžeme 
pripojiť k dlhému zástupu gratulantov pri 
krásnom životnom jubileu nášho predsedu 
Ing. Miroslava Karabinoša.
 
Narodil sa 17. decembra 1962 v Dolnom Ku-
bíne, no celý svoj doterajší život prežil v obci 
Široké, nachádzajúcej sa na východnom úpätí 
pohoria Branisko, v okrese Prešov. Po absol-
vovaní Gymnázia T. Ševčenka v Prešove a Vy-
sokej školy technickej, Strojníckej fakulty 
v Prešove, pracoval na JRD Branisko v Širo-
kom a v š. p. ZPA Prešov. A potom v našom 
výrobnom družstve. 

Od svojho nástupu do výrobného druž-
stva ELEKTROPLAST Prešov v roku 1988 
prešiel niekoľkými pracovnými pozíciami 

a funkciami. Začínal ako samostatný odbor-
ný technický pracovník pre riadenie a kon-
trolu akosti výroby, samostatný konštruktér 
a od roku 1990 ako vedúci technológ – kon-
štruktér – normovač. Krátke obdobie praco-
val aj ako výrobno-technický námestník. Po-
pri tomto pracovnom zaradení bol v rokoch 
2000 – 2006 ako člen voleného orgánu druž-
stva vo funkcii predsedu kontrolnej komisie.

Dňa 16. novembra 2006 bol mimoriadnou 
členskou schôdzou družstva zvolený za pred-
sedu družstva. Túto funkciu vykonáva už tre-
tie volebné obdobie.

Počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu 
naše družstvo prešlo veľkými zmenami. Či to 
už bolo nevyhnutné riešenie prevádzok a sú-
stredenie výroby na jedno miesto, komplexná 
inovácia, obnovenie strojného zariadenia, či 

zrekonštruovanie výrobných hál. Čas ukázal, 
že to boli ťažké, ale dobré rozhodnutia a naše 
výrobné družstvo pod jeho vedením nielenže 
dokázalo prežiť aj ťažké obdobia, ale dokonca 
prosperuje a rozširuje svoju výrobu. Podarilo 
sa nám vyrovnať dlhy minulosti, zlepšiť stav 
nehnuteľností a čo je najdôležitejšie, význam-
ne sa zlepšili aj pracovné podmienky zamest-
nancov. Určite je za tým veľa práce, rozho-
dovania, zodpovednosti, ale aj obetavosti 
a v neposlednom rade aj ľudskosti, ktorú my 
zamestnanci družstva oceňujeme asi najviac.

V roku 2013 sa stal členom predstavenstva 
COOP PRODUKT SLOVENSKO za VÚC 
Prešov, a tak môže obhajovať a presadzovať 
záujmy aj nášho výrobného družstva v tomto 
združení, ktorého sme aj my členom.

Vo svojom voľnom čase je pre neho určite na 
prvom mieste rodina. Čas strávený v kruhu 
svojich najbližších, najmä s vnučkou, je pre 
neho tým najväčším impulzom, ktorý mu 
dáva silu a vytrvalosť do každodenných po-
vinností.

Ku krásnemu životnému jubileu 55 rokov 
prajeme nášmu predsedovi ešte veľa zdravia, 
síl a šťastných chvíľ v pracovnom aj osobnom 
živote.

kolektív družstva ELEKTROPLAST

Po každej dobre vykonanej práci si i ten naj-
obetavejší človek zaslúži zastavenie, pohľad 
späť. Som presvedčená, že náš oslávenec Ing. 
Karabinoš pri pohľade na doterajšie roky vidí 
prekrásnu mozaiku tvorivo a statočne prežité-
ho života. V mene celej našej družstevnej ro-
diny mu želám, aby sa táto mozaika ešte dlho 
dopĺňala dňami, plnými slnečného svitu, šťas-
tia a životného uspokojenia. Za prácu v pro-
spech výrobného družstevníctva a nekonečnú 
ochotu pomáhať posielam veľké „ďakujem“.

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO

Ing. Miroslav Karabinoš, 
predseda na správnom mieste
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Nitriansky AUTOSALÓN ponúkol návštevníkom 220 vystavovate-
ľov, ktorí predstavili verejnosti to najlepšie na výstavnej ploche viac 
ako 37 000 m². Dokopy návštevníci mohli vidieť 26 automobilových 
značiek, ktoré predviedli celkovo 33 noviniek.
Výnimočná výstava sa tento rok pochválila dokonca aj novinkami od 
značiek, ktoré nadšenci neuvidia ani vo Frankfurte. Boli prezentova-
né značky Jeep, Mitsubishi, Nissan, Peugeot a Volvo. Očakávané slo-
venské premiéry modelov priamo z nemeckého výstaviska boli Škoda 
Karoq, Volkswagen T-Roc, Hyundai Kona, Opel Crossland X, Opel 
Grandland X, Seat Arona, Volkswagen Polo a Citroën C3 Aircross, 
ktorý sa vyrába na Slovensku. Medzi nimi sa rozhodne nestratili ani 
novinky ako Velar od Land Roveru či Jaguar F-pace.
Bohatý sprievodný program bol aj tento rok plný skvelých zážitkov. 
Pevné miesto si medzi fanúšikmi držia aj autá z kategórie veteránov. 
Návštevníci si mohli prezrieť unikátnu kolekciu všetkých variácií mo-
delu Fiat 500. Od prvej až po aktuálnu, čo znamenalo 60 rokov tohto 
modelu pod jednou strechou. Bokom určite nezostala stáť ani Tatra 75 
cabrio z roku 1935. Všetci sa mohli presvedčiť v expozícii naleštených 
veteránov s vyše 120 exponátmi, že nielen nové môže byť krásne.
Súčasťou výstavy boli aj autodoplnky a príslušenstvo. Tuningová šou 
predstavila množstvo špičkovo upravených automobilov. Kaskadéri 
v spolupráci s MOTOTV SHOW predviedli extrémne ukážky a diváci 
prežili neopakovateľné adrenalínové zážitky. Výstavisko pod Zoborom 
bolo svedkom naozaj výnimočných udalostí. Medzi novinky sa zaradili 
aj Majstrovstvá Slovenska vo vyslobodzovaní pasažierov z havarova-
ných vozidiel za účasti Hasičského zboru SR.
Nitriansky AUTOSALÓN – AUTOSHOW bol opäť komplexným 
podujatím pre odborníkov aj široké masy. Počas podujatia sa celému 
Slovensku predstavilo aktuálne to najlepšie a najzaujímavejšie z každej 
sféry motoristického sveta. Autosalón bol jedinečným priestorom na 
plnohodnotne využitý čas pre fanúšikov áut a celé rodiny.
Aj naše členské výrobné družstvo REMESLOSERVIS Nitra sa pre-
zentovalo na tomto podujatí. Opýtali sme sa pána predsedu Igora 
Havrana, ako videl tohtoročný autosalón svojimi očami.

Pán predseda, značka Subaru si vás vybrala za autorizovaného pre-
dajcu a servisného partnera. Nastúpili ste do rozbehnutého vlaku 
tejto značky, ktorej predaje rastú v rámci Slovenska. Riaditeľ di-
vízie Subaru importéra Mikona, s. r. o., sa vyjadril, že spolu s vý-
bornou polohou v meste i v regióne, v ktorom Subaru dlhodobo 
absentovalo, očakávajú rýchly rozbeh a dosiahnutie štandardnej 
úrovne predaja. Ako to vidíte vy?
Už samotný branding showroomu a vystavené autá na vonkajších 
plochách sú účinnou prezentáciou značky, ktorá zasiahne množstvo 
potenciálnych zákazníkov. Veríme, že predajno-servisné miesto Suba-
ru v našom družstve v Nitre prispeje k celkovému zvýšeniu predaja, 

podpore značky Subaru v regióne a k zlepšeniu zákazníckej spokoj-
nosti. Naša strategická poloha v blízkosti veľkých obchodných centier 
umožňuje napríklad alternatívne trávenie času počas servisu vozidiel.

Aké značky okrem už spomínaného Subaru máte vo svojej ponuke?
V ponuke nášho výrobného družstva je okrem Subaru, Chevrolet 
a  servis Citroën.

Pravidelne sa zúčastňujete výstavy AUTOSALÓN Nitra. Čo ste 
prezentovali v tomto roku?
Na tohtoročnej výstave sme zastrešovali celú expozíciu Subaru spolu 
s dílermi značky Citroën. 

Čo vás ako predajcu najviac na tohtoročnom autosalóne zaujalo?
Možno sa budete čudovať, lebo to nie je najnovší model super auta, 
ale mňa najviac zaujalo, že sa na výstavu prišlo pozrieť okolo 150 000 
návštevníkov.

Na akých výstavách sa okrem autosalónu v Nitre zúčastňujete?
Využívame každú možnosť prezentovať sa na výstavisku v Nitre, takže 
nás môžete stretnúť aj napríklad na Výstave nábytku, Gardénii, Stro-
járskom veľtrhu, Agrokomplexe.

Aké služby ponúka vaše družstvo okrem predaja áut?
Ponúkame aj komplet autoservis.

Vy a autá? Ako ste sa k tomu dostali?
Benzín mi voňal už v čase, keď som ešte nevedel poriadne chodiť.  
V siedmich rokoch mi otec kúpil prvú motokáru a odvtedy to išlo 
týmto správnym smerom.

Ďakujem za rozhovor.

REMESLOSERVIS na nitrianskom AUTOSALÓNE
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Predstavujeme družstvo invalidov  
UNIVERZÁL Piešťany

Chránená dielňa družstva invalidov Univerzál 
vznikla v roku 1993, vďaka čomu sa radí me-
dzi najstaršie chránené dielne na Slovensku.

Hlavné sídlo firmy vrátane všetkej komplet-
nej výroby a skladov je sústredené v Piešťa-
noch, malom kúpeľnom mestečku ležiacom 
na brehu rieky Váh. Mesto Piešťany nám 
veľmi pomohlo. Dlhodobo nám prenajalo 
výrobné a kancelárske priestory.

Aktuálne v družstve zamestnávame dvadsať 
šikovných zdravotne znevýhodnených pra-
covníkov, ktorí ako už z názvu vyplýva, sú 
schopní splniť akúkoľvek pracovnú úlohu pre 
našich obchodných partnerov. Naši zamest-
nanci si prácu vážia, vykonávajú ju zodpo-
vedne a kvalitne. 

V minulosti bolo našou špecializáciou spra-
covanie účtovníctva pre klientov a tiež vý-
roba v oblasti polygrafického priemyslu, čo 
znamenalo výrobu rôznych vizitiek, etikiet, 
stravných lístkov a oznámení na rôzne príle-
žitosti. 

Spomínané služby stále vykonávame a tiež 
rozširujeme. Viac ako 10 rokov dodávame 
montážne služby pre automobilový priemysel 
a od roku 2016 spolupracujeme aj s firmou 
zameranou na zdravotnícky priemysel.

Naši pracovníci vykonávajú najmä lepenie, 
skladanie, lisovanie, letovanie, cínovanie, 
skrutkovanie, balenie rôznych materiálov, 
ako aj rôzne iné manuálne práce zodpoveda-
júce ich zdravotnému postihnutiu. 

Atmosféra v našom kolektíve je veľmi pria-
teľská a pozitívna. Dochádzanie za prácou 
nerobí našim pracovníkom žiadny problém, 

mnohí z nich bývajú v bezbariérovej bytovke, 
ktorá je so sídlom nášho výrobného družstva 
prepojená chodbou. Títo pracovníci u nás 
pôsobia od zrodu Družstva invalidov Univer-
zál. Ostatní zamestnanci aj pracovní asistenti 
dochádzajú z blízkeho okolia Piešťan. 

V  súčasnej dobe mnohé firmy z  okolia Pieš-
ťan prejavujú záujem o   naše služby. Tento 
priaznivý vývoj nás inšpiruje k  rozvoju. Uva-
žujeme o  rozšírení chránenej dielne o  4 až 
8 pracovníkov. Veríme že sa nám to podarí.

Natália Vančová
DI UNIVERZÁL Piešťany

predstavujeme
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Dňa 22. septembra 2017 sa v Bardejove v Hrubej bašte (dnešné kul-
túrno-komunitné centrum Bašta) konala medzinárodná vernisáž tých 
najlepších plagátov zaregistrovaných v rámci súťaže Poster Quadrennial 
Bardejov 2017. Porota v poľsko-slovenskom zložení vybrala z prekvapi-
vého počtu 5 787 súťažných plagátov z celého sveta 249 najlepších, a to 
v 4 kategóriách: A – Kultúrny plagát, B – Politický plagát, C – Andy 
Warhol - plagát súvisiaci s popartovou legendou východoslovenského 
pôvodu, D – Študentský plagát, vytvorený študentmi grafického dizajnu 
alebo fotografie. Výstavu organizovalo občianske združenie Kandelaber 
vďaka podpore Fondu na podporu umenia a Komunitnej nadácie Bar-
dejov. Aj naši študenti zo Súkromnej strednej odbornej školy v Barde-
jove sa zapojili a pomáhali s výstavou. Študenti tak mali možnosť vidieť 
špičkovú tvorbu 164 autorov z 31 krajín sveta, napríklad 23 plagátov 
zo Slovenska, 49 z Poľska, 51 z Číny, 16 z Iránu, 21 z Nemecka, ale 
aj z krajín ako Kostarika, Nikaragua, Ekvádor, Mexiko, Švajčiarsko,  
Taiwan, USA, Venezuela a zoznámiť sa na vernisáži so samotnými autor-
mi. Podujatie bolo doplnené množstvom sprievodných aktivít s temati-
kou grafického dizajnu a podpory kreativity.

V rámci tejto výstavy bol zorganizovaný aj Poster workshop. Workshop 
bol určený pre študentov a širokú verejnosť zaujímajúcu sa o grafický 

dizajn. Museli spĺňať vek minimálne 15 rokov. Aj naši študenti Súkrom-
nej strednej odbornej školy v Bardejove sa s veľkou radosťou prihlásili 
a zúčastnili na workshope. Poster workshop bol zameraný na to, ako sa 
tvorí kvalitný plagát, aké sú jeho použitia a aké sú jeho možnosti. Naši 
študenti sa dozvedeli nielen o rôznych technikách tvorby plagátu, ale aj 
o tvorbe svetových i domácich poster dizajnérov, dozvedeli sa o rôznych 
plagátových výstavách a súťažiach v jednotlivých krajinách, hlbšie rozo-
berali, čo je dobrý plagát a čo je nekvalitný plagát. Účastníci absolvovali 
aj praktickú časť a komentovanú prehliadku od samotného organizátora 
Mgr. art. Petra Javoríka, ktorá mala za cieľ priblížiť možnosti plagátu 
a na jednom mieste ukázať to najlepšie zo sveta.
Projekt Poster Quadrennial Bardejov si za cieľ kládol vybudovať jedineč-
nú prezentačnú platformu grafického dizajnu na východnom Slovensku. 
Takýto druh podujatia doteraz úplne absentoval a vyvrcholil formou 
medzinárodnej súťaže plagátov. Tá sa bude konať v pravidelnej štvor-
ročnej frekvencii. Výstava a woorkshop Poster Quadrennial Bardejov 
sa snažili vytvoriť podmienky na prezentáciu diel vizuálnych umelcov 
a zvyšovať povedomie verejnosti o „plagátovej kultúre“, resp. grafickom 
dizajne ako takom. Sme radi, že sme sa na tejto výstave a workshope 
mohli s našimi študentmi zo SSOŠ v Bardejove zúčastniť a tešíme sa 
o štyri roky na ďalšie, na ktorých sa, dúfam, aj súťažne zúčastníme.

Mgr. art. Iveta Lenková

Tak ako je na našej Súkromnej strednej od-
bornej škole v Poprade – Veľkej zvykom, tak 
sme aj tento školský rok v mesiaci september 
zorganizovali „Kurz ochrany života a zdravia“ 

internátnou formou v dedinke Vernár v pen-
zióne Suchá, a to v termíne 11. až 14. septem-
bra 2017. O tento kurz prejavilo záujem 40 
študentov, ktorí sa mohli v jednotlivých tema-
tických blokoch naplno venovať zdravotníckej 
príprave, streleckej príprave a topografii.
Počas kurzu sme vystrieľali 2 500 diaboliek 
– nábojov, naučili sme sa čítať z turistických 
máp a dokonale sme zvládli celodennú túru 
v Slovenskom raji , ktorá nás čakala v tretí deň 
nášho pobytu. Túra bola náročná a bolo v nej 
všetko, prevýšenie, klesanie, veľa prejdených 

kilometrov, drevené a železné rebríky, vodo-
pády a prechod roklinou, sťažený množstvom 
vody.
V zdravotníckej príprave sme sa sústredili na 
prvú pomoc, obväzovú techniku, zlomeniny 
a úrazy, ktoré nás môžu postihnúť pri pobyte 
a pohybe v prírode. Celodenná túra bola krás-
nym vyvrcholením nášho pobytu na kurze. 
Opäť po roku môžeme konštatovať, že žiaci 
odchádzali z kurzu plní zážitkov, radosti a ve-
domostí.

Mgr. Milan Sova

Prišiel november a žiaci boli zvedaví, či opäť 
budú vyrezávať tekvice. Pretože sa im to v mi-
nulom roku veľmi páčilo.
Dňa 26. novembra ráno o 8.00 sme sa stretli 
vo vestibule školy. Pripravené boli lavice, na 
ktorých ležali tekvice. Každý z účastníkov si 
vylosoval číslo a podľa neho aj svoje miesto. 
To preto, aby nikto nemohol povedať, že su-
sedova tekvica je krajšia či prípadne väčšia.

A mohli sme začať. Skupinky dvoch, prípad-
ne troch študentov mali už premyslené svoje 
budúce dekorácie. A veru boli zaujímavé.  
Na priebeh súťaže dozerala porota zložená zo 
žiakov, žiackej školskej rady, majstrov odbor-
ného výcviku a učiteľov. Najlepších ocenili 
sladkou odmenou. Spokojní však boli všetci. 
Veď sa zas po roku pobavili a o sladké ceny 
podelili.
Do videnia o rok...

Ing. Dana Mydlárová

zo života SSOŠ

Bardejov žije  
grafickým dizajnom  
aj na SSOŠ v Bardejove

Školáci opäť v „raji“

Halloweenska tekvica v SSOŠ Poprad-Veľká



Po dvoch rokoch Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Poprad v spolupráci s Centrom peda-
gogicko-psychologického poradenstva a  pre-
vencie Poprad a mestom Poprad zorganizoval 
Burzu stredných škôl. V priestoroch Arény 
v  Poprade prijalo 30 stredných škôl z  pod-
tatranského regiónu ponuku prezentovať sa 
žiakom základných škôl ôsmeho a deviateho 
ročníka. Skvelá príležitosť pre stredné školy 
získať žiakov pre budúci školský rok a super 
obraz pre návštevníkov zorientovať sa v širokej 
ponuke študijných a učebných odborov ponú-
kaných deviatakom v čase voľby – čo budem 
študovať a robiť v budúcnosti.
Naša Súkromná stredná odborná škola v Po-
prade – Veľkej si vytvorila meno svojou veľko-
lepou prezentáciou už v minulosti, a preto aj 
10. novembra dostala najväčší a najlukratív-
nejší priestor v popradskej Aréne. Tím krea-

tívnych žiakov a pedagógov predstavil v atrak-
tívnej dynamickej podobe reálnu náplň štúdia 
a zručností v jednotlivých učebných a študij-
ných odboroch, ktoré máme v štruktúre našej 
školy. Technické odbory autoopravárenské, 
stavebno–inštalačné a elektrotechnické spá-
jali, blikali a montovali. Kaderníčky vytvárali 
pozoruhodné spoločenské účesy. Pracovníčky 
marketingu fungovali ako cestovná kancelá-
ria. Nuž a gastro odbory tradične priťahovali 
návštevníkov najviac. Vôňou, farbami, zruč-
nosťou a nepochybne aj možnosťou ochutnať 
produkty. Oku a jazýčkom lahodili kuchárske 
chuťovky, cukrárenské výrobky, miešané neal-
ko nápoje. Obdiv si vyslúžil aj carving – mo-
derné vyrezávanie ovocia a zeleniny. Zodpo-
vednosť všetkých aktérov vyústila do vzornej 
prezentácie našej školy pre žiacku a rodičov-
skú verejnosť širokého okolia. Všetkým patrí 

vďaka. Rovnako výborne zvládli svoju úlohu 
aj organizátori Burzy stredných škôl. Vytvorili 
reprezentačné podmienky a skvelý časový har-
monogram, aby nevznikali pretlaky návštevní-
kov, ktorých bolo okolo tritisíc.
Na budúcich deviatakov sa tešíme v školskom 
roku 2018/2019. Čaká na nich nielen štú-
dium, práca, ale aj veľa zaujímavých mimovy-
učovacích činností.

Ing. Gabriela Takáčová

Naši futbalisti Súkromnej strednej odbornej 
školy v Poprade sa predstavili v stredu 18. ok-
tóbra 2017 v Aréne Poprad na turnaji o postup 
do okresného kola v halovom futbale. Rozlo-
sovanie do skupín nám neprialo, a tak sme sa 
v našej skupine museli popasovať s družstvami, 
ktoré v minulom školskom roku bojovali o ví-
ťaza okresného kola a ktoré náš okres reprezen-
tovali v krajskom kole.
V prvom zápase proti jednému z favoritov 
našej skupiny nám naša nemohúcnosť streliť 
gól z veľkého počtu vyložených šancí vytvori-

la vrásky na čele. A keď súper strelil náhodný 
gól hruďou, na ktorý sme nevedeli zareagovať, 
bolo rozhodnuté. Prvý zápas sme prehrali 1:0. 
V druhom zápase sa nám podarilo zdolať ťaž-
kého súpera, ktorým boli futbalisti športovej 
triedy gymnázia v Poprade. Naši chlapci bojo-
vali až do konca a posledný zápas vyhrali há-
dzanárskym výsledkom 32:1. Žiaľ, prvý zápas 
sa ukázal byť rozhodujúci, a tak sme premár-
nili postup do najlepšej trojky v okrese, kde 
postúpil práve súper, ktorý nás zdolal v prvom 
zápase. Ostali sme za bránami postupu na dru-

hom mieste. Chlapcom za predvedený výkon, 
snahu a bojovnosť do poslednej minúty tur-
naja patrí uznanie a moje ďakujem.

Mgr. Milan Sova

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, 
a preto by sme si mali uctiť našich seniorov 
a prejaviť im svoju náklonnosť a lásku. 
Práve mesiac október sa nesie v znamení úcty 
k starším, a preto v tomto mesiaci mesto 
Poprad každoročne pripravuje podujatie pre 
seniorov pod názvom „Tretí vek sa zabáva“. 
Toto podujatie sa konalo 18. októbra 2017 
v slávnostnej hale reštaurácie KASKÁDA 
v Matejovciach, kde sa stretlo 310 seniorov 
z  desiatich popradských denných centier. 
Bola pre nich pripravená skvelá zábava s kul-
túrnym programom a pohostením. Pohoste-
nie seniorov bolo sprevádzané kvalitnou ob-
sluhou žiakov Súkromnej strednej odbornej 
školy z Popradu-Veľkej.

Naši žiaci sú neodmysliteľnou súčasťou tohto 
podujatia, ktorí sa každý rok svojou prácou 
a poskytnutou službou snažia prejaviť úctu 
starším. Žiaci sa na toto podujatie veľmi 
tešia, aj keď práca je veľmi náročná. Dobrá 
príprava pod dohľadom majstrov odborného 
výcviku predchádzala úspešnému priebehu 
slávnostného pohostenia. Niesla sa v znamení 
dobrej pohody a príjemnej atmosféry. Kul-
túrny program obohatil nielen seniorov, ale 
aj našich žiakov a hlavne osobné stretnutie 
s kultúrnou celebritou Štefanom Skrúcaným. 
Nadšenie a milé pohľady seniorov prekonali 
únavu žiakov. Podujatie sa určite zapíše do 
ich pamäti.

Aj takáto akcia prináša žiakom veľa skúsenos-
tí, dobrý pocit z vykonanej práce a obzvlášť 
takej, ktorá bola ocenená staršími občanmi. 
Akcia mala aj humánny vplyv na žiakov, ktorí 
pochopili dôležitosť úcty k starším. 

 Mgr. Marta Kriššáková 
majsterka odbornej výchovy
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Lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť

Smola už na začiatku

Úcta k starším

zo života SSOŠ
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Spievanky, spievanky kdeže ste sa vzali, či ste 
z neba spadli...

... ale naši mládenci a dievčence, ženy a muži 
prišli zaspievať na prvý folklórny festival pod 
názvom Sobranské dobroty. Poslednú júno-
vú nedeľu v Sobranciach sa spievalo a napl-
no žilo folklórom a ľudovou tvorbou. Bol to 
prvý festival tohto druhu, ktorý organizuje 
mesto Sobrance. Na festival prišli všetky ľu-
dové skupiny z nášho regiónu i staršie folklór-
ne skupiny, ako sú Pajtašky, Bežovčanky, Za-
horčane, Koňušane, Sobrančanky, Viničiar, 
Užane. O tom, že folklórom žijú aj naše deti, 
nás presvedčili detičky z materských škôl a sa-
mozrejme, aj klienti z nášho zariadenia DO-
SOS. Spev a rytmizácia je v našom zariadení 
najkrajším potešením v rámci muzikoterapie. 
Bolo to naše prvé vystúpenie takéhoto druhu. 
Starostlivo a pilne sme sa pripravovali. Dali 
sme našim tetám z chránenej dielne DOZA 
ušiť veľmi pekné kroje. Aj keď nás to stálo 
nemálo úsilia, času, zhonu pri šití krojov, aj 
nemálo prešívania, skúšania a párania i nácvi-

ku pesničiek. Všetko to stálo za to, aby sme 
mohli ukázať, že aj zdravotne hendikepovaní 
vedia spievať a tešia sa z toho, že môžu potešiť 
svoje okolie spevom.

Spev, tanec, remeslá a tvorivé dielne neod-
mysliteľne patria k folklóru.

Okrem spevu sme mali postavený aj stá-
nok, kde sme mohli ukázať, ako pracujeme 
v našom zariadení v rámci pracovnej terapie 
a mohli vystaviť naše výrobky. Na pozva-
nie Bc. Evy Dobiášovej predviedla v našom 

stánku jedno z ľudových remesiel paličkovú 
techniku pani Eva Kvasničková, ktorá prišla 
až z Rakovníka. Keďže pricestovala z veľkej 
diaľky, nemohla ukázať všetko to, čo dokáže 
vyrobiť so svojimi paličkami, ale predsa mala 
krásne obrázky a ozdoby z rôznou tematikou. 
Okrem paličkovania naša teta Boďa predvied-
la háčkovanie šálu na ľudovom drevenom ná-
stroji zvanom hrable.

Bol to jeden z ďalších pekných a vzrušujúcich 
zážitkov.

Bc. Silvia Vaľková

V piatok 16. júna 2017 sme sa zúčastnili na 
skvelej poznávacej akcii pod názvom SOS, 
ktorú každoročne organizuje mesto Sob-
rance. Akcia je organizovaná ako prehliadka 
dôležitých povolaní, ako je záchranná služba, 
polícia, hasiči a vojsko. Začiatok akcie bol 
trochu desivý, pretože nám predviedli skutoč-
ný zásah polície pri pátraní pašerákov. Hasiči 
zase hasili horiace auto a záchranári poskyto-
vali prvú pomoc zraneným pri zásahu.

Neskôr sme sa už driapali všetkými silami na 
bojové vojenské vozidlo BVP, policajnú štvor-
kolku, prezreli sme si rôzne druhy zbraní. Vy-
skúšali sme si poskytnúť prvú pomoc, alebo 
sa povozili na hasičskom aute. Naši bojovníci 
si vyskúšali aj bojové umenie karate a išlo im 
to veru veľmi dobre.
Ďakujeme za takúto vydarenú akciu, na kto-
rú budeme dlho spomínať.

Bc. Silvia Vaľková

Prvý folklórny 
festival – Sobranské 
dobroty

SOS akcia
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Nezisková organizácia CPS DOKORÁN sa 
v roku 2017 venovala viacerým legislatívnym 
návrhom, ktoré aj pravidelne a systematicky 
pripomienkovala. Je pre nás potešujúce, že 
mnohé návrhy ohľadom navrhovaných zmien 
v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným 
postihnutím sa nám podarilo výrazne ovplyv-
niť a už len blízka budúcnosť ukáže, v akom 
stave budú koncepcie návrhov zákonov prija-
té Ministerstvom práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR a NR SR.
Legislatívne návrhy sa venovali pripravova-
nej novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti, ktorá by mala reflektovať na 
Východiskovú správu SR k Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
v ktorej Výbor OSN odporučil v bode 74, 
aby „zintenzívnila úsilie a prechod od chrá-
nených dielní k otvorenému trhu práce pre 
všetkých...“ Na uvedený účel bola zriadená 
expertná pracovná skupina na prípravu ná-

vrhu dokumentu Akčného plánu prechodu 
z chránených dielní k zamestnávaniu osôb 
so zdravotným postihnutím na otvorenom 
trhu práce (APOZ). V expertnej pracovnej 
skupine sa aktívne angažujeme a snažíme sa 
v rámci našich možností korigovať predklada-
né návrhy, ako aj prispievať konkrétnymi ná-
vrhmi vyplývajúcimi zo skúseností a potrieb 
našich členov. Expertná pracovná skupina sa 
stretávala na pravidelných zasadnutiach od 
apríla do novembra 2017. Výsledkom je ná-
vrh dokumentu APOZ, ktorý bude koncom 
roka predložený na Ministerstvo práce, soci-
álnych vecí a rodiny SR a bude tvoriť podklad 
pre najbližšiu výraznejšiu novelu v oblasti 
podpory zamestnávania ľudí so zdravotným 
postihnutím.
Taktiež sme participovali na pripomienko-
vaní návrhu zákona o sociálnej ekonomike 
a sociálnom podnikaní na Ministerstve práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. Predložili sme 
viaceré zásadné pripomienky, ktoré sa nám 
podarilo z väčšej časti odstrániť. Tie, ktoré 
odstránené neboli, sa budeme snažiť riešiť na 
Hospodárskej a sociálnej rade. O navrhova-
nom zákone vás informujeme bližšie v tomto 
čísle časopisu v časti legislatíva.
Aktívne sme sa zúčastnili v rámci projektu 
SENSES na prezentácii a diskusii k Záko-
nu o sociálnej ekonomike a možnostiach 
sprostredkovania finančných nástrojov Slo-
venského investičného holdingu sociálnym 
podnikom. Úlohou projektu SENSES je 
posilnenie úlohy sociálnych podnikov a ich 
integrácie do ekosystému prostredníctvom 
vzdelávania, zlepšenia prístupu ku kapitálu, 
výmeny skúseností. Tiež vytvoreniu medziná-
rodnej siete sociálnych podnikov a zlepšeniu 
podmienok sociálneho podnikania.

Nezisková organizácia sa aj tento rok úspešne 
prezentovala na výstave COOPEXPO v Nitre 
v samostatnom výstavno-predajnom stánku. 
Vo vitríne mohli návštevníci vidieť výrobky 
našich členov. Prezentovalo sa výrobné druž-
stvo OTTO MONT Nová Baňa, UNIVER-
ZÁL VDI a VDN Levoča, ZDRUŽENA, 
VDI NOVID Nováky, DOZA Sobrance, 
OKRASA Čadca a chránená dielňa SMEJO, 
ktorú zastupovala priamo v stánku Ing. Ka-
tarína Šturmová, jej zakladateľka. Ako každý 
rok, ani tento nebol iný a v našom stánku 
bolo aj vďaka našej „Katke“ veselo. Návštev-
níci si spolu s ňou vyrábali obrázky metódou 
zvanou enkaustika (maľovanie voskom a žeh-
ličkou), alebo sa len tak pristavili a poroz-
právali. V nejednom prípade to boli veľmi 
príjemné stretnutia, ktoré nás potešili a po-
vzbudili v našej práci. Chceli sme aj tento rok 
našou prezentáciou zdravotne postihnutých 
občanov ukázať, že zdravotné postihnutie ne-
musí byť pri vytvorení vhodných podmienok 
prekážkou k plnohodnotnému pracovnému 
životu. Sme radi, že sa nám to opäť podarilo.

JUDr. Monika Zatkalíková
riaditeľka NO CPS DOKORÁN

Nezisková organizácia  
CPS DOKORÁN v roku 2017

NO CPS Dokorán
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Rada VSOCaZ ˇ

Milí čitatelia, milí družstevníci,

je tu opäť čas, keď sa stretávajú rodiny, prí-
buzní, známi, keď si sadáme k spoločnému 
stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej 
hovoríme rodinné puto. Chceme byť s blíz-
kymi, viac si uvedomujeme silu priateľstva, 
lásky, úcty a obetavosti, lebo pre každého 
z nás je dôležité, aby sa naše dni napĺňali spo-
kojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osob-
ným uplatnením a dosahovaním vytýčených 
cieľov.

Aj Rada VSOČaZ pri COOP PRODUKT 
SLOVENSKO si v tomto roku vytýčila určité 
ciele, stanovila méty, ktoré sme chceli dosiah-
nuť a naplniť.

Naším hlavným a prvoradým cieľom bolo 
umožniť zamestnancom a členom členských 
družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO 
stretnúť sa, spoločne stráviť určitý čas, obno-
viť priateľstvá, uzavrieť nové, a tak upevňovať 
družstevného ducha, družstevnú rodinu.

Prvým takýmto miestom na utužovanie dob-
rých vzťahov spojené so športovým vyžitím 

bol už tradične májový bowlingový družstev-
ný turnaj, tentoraz v prekrásnych priestoroch 
Bowlingového národného centra v Bratislave. 
Pre 44 účastníkov zo 6 členských družstiev 
a  zástupcov Súkromnej strednej odbornej 
školy v Poprade bolo k dispozícií 16 dráh, 
na ktorých si súťažiaci mohli užiť hry dosýta. 
Príjemné prostredie, výborné občerstvenie, 
skvelá atmosféra a úžasné výkony súťažiacich, 
to všetko prispelo k tomu, aby sme si pri ob-
hliadnutí sa mohli opäť povedať, že to bolo 
príjemné a vydarené podujatie. Nie je dôleži-
té, kto vyhral (no trošku možno aj áno), ale 
dôležité je, že sme sa dokázali na chvíľu za-
staviť a spoločne stráviť krátky okamih počas 
nášho uponáhľaného života.

No a druhým miestom, kde sa my druž-
stevníci každoročne stretávame a utužujeme 
družstevníckeho ducha, je tradičný jesenný 
turistický zraz. Na tejto akcii začína Rada 
VSOČaZ pracovať už začiatkom roka, lebo 
nájsť a rezervovať si ubytovanie cca pre 80 
účastníkov, je dosť náročné a musí sa to robiť 
s dostatočným časovým predstihom. A tak sa 
môže stať, že termín, ktorý vyberáme v janu-
ári alebo vo februári, nie je vždy ten najlepší 
pre každého, a môže sa stať, že ani to počasie 
nám nemusí priať. Takto to, bohužiaľ, do-
padlo aj tento rok. Ubytovanie a strava v re-
kreačnom zariadení Crocus Kežmarské Žľaby 
boli veľmi dobré a príjemné, ale počasie sa 
s  nami poriadne zahralo. Sobotňajšie ráno 
nás prebudilo do upršaného a veterného po-
časia a mnohí z nás ani nedúfali, že sa na neja-
kú túru vôbec vyberieme. Ale my družstevní-
ci máme tuhý korienok a nedáme sa odradiť 
len tak hocičím. Aj tento rok sa nám podarilo 
poraziť Tatry s ich nevyspytateľnými, a preto 
o to viac nezabudnuteľnými prekvapeniami. 

Tí, čo sme sa na tohtoročnom turistickom 
zraze zúčastnili, máme určite na čo spomínať. 
Zase sa raz potvrdilo pravidlo, že družstevní-
ci sa vedia zabávať za každého počasia a sme 
radi, že tento rok medzi nás prvýkrát zavítali 
aj družstevníci, ktorí doteraz možno váhali, 
možno mali málo informácií. Dúfam, že po 
tomto ročníku turistického zrazu sa z nich 
stanú už pravidelní účastníci a že sa všetci 
stretneme aj na tom budúcoročnom.

Dovoľte mi aj touto cestou poďakovať sa 
členkám Rady za prípravu a skvelé zvládnutie 
organizácie tohtoročných podujatí. Ďakujem 
aj predsedníčke COOP PRODUKT SLO-
VENSKO Ing. Chmelovej a zamestnancom 
aparátu COOP PRODUKT SLOVENSKO 
za pomoc, radu, podporu a trpezlivosť.

Aj v budúcom roku by sme pre vás chceli pri-
praviť a zorganizovať niečo zaujímavé a neza-
budnuteľné. Chceli by sme umožniť členom 
a zamestnancom členských družstiev stretnúť 
sa, zabaviť a spoznať nových ľudí a nové mies-
ta, aby sme v kruhu družstevníkov opäť preži-
li krásne chvíle, plné zážitkov a dobrej nálady.

Na záver mi dovoľte v mene členov Rady 
VSOČaZ popriať vám krásne prežitie via-
nočných sviatkov a úspešný vstup do nové-
ho roku. Prajem vám, aby ste sa na každom 
kroku stretávali len s úprimným úsmevom, 
vľúdnym slovom či s ľudským dotykom, lebo 
v nich je veľké tajomstvo a bohatstvo, ktoré 
v každom z nás vyvoláva pocit šťastia, pohody 
a spolupatričnosti.

Martina Marhevská
predsedníčka Rady VSOČaZ
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Národná rada Slovenskej republiky schválila 
dňa 12. októbra 2017 dlho očakávanú novelu 
Obchodného zákonníka spolu s novelizáciou 
zákona o sociálnom podnikaní, trestného zá-
kona a zákona o konkurze a reštrukturalizá-
cii nadobudli účinnosť už dňom vyhlásenia 
v  Zbierke zákonov, t. j. dňa 8. novembra 
2017 a zostávajúca majoritná časť zmien na-
dobudne účinnosť od 1. januára 2018 a nie-
koľko bodov až dňom 1. septembra 2018.

Primárnym úmyslom zákonodarcu v rám-
ci novelizácie Obchodného zákonníka bolo 
prijatie opatrení proti zneužívaniu multifúzií, 
resp. nasmerovaným proti zlučovaniu, sply-
nutiu a rozdeľovaniu obchodných spoloč-
nosti s cieľom vyhnúť sa riadnemu plneniu 
povinnosti štatutárnych orgánov, či už pri lik-
vidácii spoločností, alebo ich úpadku, čo bolo 
súčasne aj mediálne najpertraktovanejšou té-
mou. Prijaté legislatívne zmeny sa dotýkajú aj 
iných podstatných oblastí, kde novum prija-
tých zmien má však širší záber a tkvie vrátane 
zmieňovanej o zamedzení zneužívaniu fúzií 
v týchto oblastiach: 
(i.) rozšírenie zodpovednosti štatutárnych or-
gánov a väčšinových spoločníkov spoločnosti,
(ii.) obmedzenia pri prevode obchodných po-
dielov a pri zakladaní spoločnosti s ručením 
obmedzeným,
(iii.) spresnenia ustanovení o  porušení ob-
chodného tajomstva,
(iv.) nové pravidlá pri tvorbe kapitálových 
fondov spoločnosti a
(v.) odstránenie nedostatkov súvisiacich so 
schvaľovaním účtovnej závierky podľa Ob-
chodného zákonníka a podľa zákona o účtov-
níctve.

Chcem poukázať najmä na tie témy, ktorým 
nebola venovaná toľká pozornosť, no ich výz-
nam v postupe a v konaní štatutárnych orgá-
nov je zásadný.
 
Od roku 2018 bude okrem súdu môcť roz-
hodnúť o vylúčení fyzickej osoby z funkcie 
štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu 
aj orgán štátnej správy. Takýto postih voči 
osobe vo funkcii člena štatutárneho orgánu 

alebo dozorného orgánu obchodnej spoloč-
nosti bude možný vždy len na podklade kon-
krétneho právneho predpisu, v ktorom musí 
byť obsiahnutý aj dôvod vylúčenia dotknutej 
osoby. 

Novela sa v ďalšom vyrovnala aj so zodpoved-
nosťou štatutárov, ktorí prenechali svoju spo-
ločnosť bez vedenia. V súčasnosti síce platí, 
že ak osobe, ktorá je štatutárnym orgánom 
alebo členom štatutárneho orgánu zanikne 
funkcia (odvolaním, smrťou, vzdaním sa 
funkcie či iným spôsobom), je povolaný prí-
slušný orgán spoločnosti do troch mesiacov 
ustanoviť namiesto tejto osoby nového člena 
orgánu spoločnosti. 
Zodpovednosť, že spoločnosť neostane bez 
vedenia, je explicitne delegovaná na odchá-
dzajúceho štatutára obchodnej spoločnos-
ti, pretože ak nie je do 60 dní od uplynutia 
trojmesačnej lehoty plynúcej od zániku jeho 
funkcie zapísaná nová osoba vykonávajúca 
túto funkciu, je ten, kto funkciu štatutárne-
ho orgánu spoločnosti vykonával naposledy, 

povinný podať do 30 dní návrh na zrušenie 
spoločnosti.
V ďalšom novelizované ust. § 66 Obchodné-
ho zákonníka upravuje aj povinnosť súčin-
nosti pre osobu bývalého štatutára za pod-
mienok, že osobitný predpis neustanovuje 
inak. Po zániku funkcie je táto osoba, bývalý 
štatutár za obdobie, v ktorom pôsobil ako šta-
tutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
spoločnosti, povinný poskytovať primeranú 
súčinnosť vyžiadanú súdom, správcom dane, 
Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťov-
ňou, správcom alebo súdnym exekútorom. 
Za poskytnutie súčinnosti má bývalý štatu-
tárny orgán alebo bývalý člen štatutárneho 
orgánu spoločnosti voči spoločnosti právo na 
náhradu nákladov. 

Legislatívnou novinkou je tiež, že datovaním, 
ktorým štatutár prestane spĺňať podmienky 
na výkon funkcie, bude ex lege dochádzať 
k  zániku jeho funkcie. Príkladom, ak šta-
tutárny orgán nespĺňa podmienky predpo-
kladané živnostenským zákonom na výkon 

Extenzia zodpovednosti štatutára  
a väčšinových spoločníkov v obchodnej 
spoločnosti v kontexte novely Obchodného 
zákonníka zo dňa 12. októbra 2017



20 výrobné družstevníctvo

legislatíva

20 výrobné družstevníctvo

Min i s t e r s t v o 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 
pripravilo v spo-
lupráci s externý-
mi odborníkmi 
a mimovládnymi 
organizáciami, 
ktoré pôsobia 
v  oblasti sociál-
neho podnika-
nia, nový zákon 
o sociálnej eko-

nomike a sociálnych podnikoch. 

Právna úprava má vytvoriť priaznivé pod-
mienky na sociálne podnikanie, ktoré má 
v Európe už svoje nezastupiteľné a etablova-
né postavenie. Zákon je pomerne obsiahly 
a náročný na terminológiu, ktorá reflektuje 
európsku legislatívu. To však v konečnom 
dôsledku otvára priestor na finančné krytie 
z európskych zdrojov. 

Sociálne podniky budú mať rôznu podobu 
z hľadiska zamerania, zákon upravuje integ-
račný sociálny podnik, energetický sociálny 

podnik a sociálny podnik bývania, pričom 
hlavným cieľom u všetkých je dosahovanie 
pozitívneho sociálneho vplyvu. Ten je defi-
novaný ako napĺňanie komunitného záujmu 

alebo verejného záujmu. Cieľom sociálnych 
podnikov teda nemôže byť vytváranie zisku, 
resp. ak ho vytvorí, bude musieť viac ako 

funkcie, tak od toho momentu bez ohľadu na 
jeho vedomosť o zániku funkcie budú jeho 
úkony v mene spoločnosti považované za nu-
litné. 

V súvislosti s prepožičaním identity do funk-
cie tzv. bielych koní, simultánne s predmet-
nou novelou dochádza aj k zmene v zákone 
o obchodnom registri, pričom od 1. januára 
2018 bude potrebné prikladať do zbierky lis-
tín podpisový vzor štatutárov „vlastnoručne 
podpísaný“.
Nová právna úprava účinná od 1. januára 
2018 nezabúda na korporačnú lojalitu spo-
ločníkov obchodnej spoločnosti ohľadom 
ovládanej osoby ovládajúcou osobou, ktorá 
má väčšinový podiel na hlasovaní, čím sa do-
plnil Obchodný zákonník novým ustanove-
ním § 66aa.
Nové ustanovenie tak precizuje podmienky 
zodpovednosti za škodu, ak určité správanie 
(napr. úmyselné konanie proti dobrým mra-
vom, nepoctivý obchodný styk) ovládajúcej 

osoby (spoločníka s väčšinovým podielom 
v spoločnosti) by malo spôsobiť škodu veri-
teľom ovládanej osoby (spoločnosti), ktorá 
im vznikne úpadkom ovládanej osoby za 
predpokladu, že svojím konaním podstatne 
prispela k úpadku ovládanej osoby.
Na účely vzniku zodpovednosti a jej uplatne-
nia voči ovládajúcej osobe sa vychádza z pred-
pokladu, že ovládaná osoba je v úpadku aj 
vtedy, ak sa na majetok ovládanej osoby ne-
mohol vyhlásiť konkurz pre nedostatok ma-
jetku alebo z dôvodu nedostatku majetku bol 
konkurz zrušený, exekučné konanie alebo iné 
vykonávacie konanie bolo ukončené.

Právo uplatniť si nárok zo zodpovednosti 
patrí výlučne veriteľovi ovládanej osoby, kde 
nároky veriteľa voči ovládajúcej osobe sa pre-
mlčia najskôr uplynutím jedného roka od 
a)  zastavenia konkurzného konania vedeného 
voči ovládanej osobe pre nedostatok ma-
jetku, 

b)  zrušenia konkurzu vyhláseného na maje-
tok ovládanej osoby pre nedostatok majet-
ku alebo 

c)  ukončenia exekúcie alebo obdobného vy-
konávacieho konania vedeného voči ovlá-
danej osobe pre nedostatok majetku. 

Zákon zľahčuje situáciu veriteľom aj ohľa-
dom výšky škody. 

Exkulpácia, teda zbavenie sa zodpovednosti 
ovládajúcej osoby, je možná len v tom prí-
pade, že táto osoba preukáže, že postupovala 
informovane a v dobrej viere a konala v pro-
spech ovládanej osoby.

O ďalších zmenách, pretože ide vskutku 
o  rozsiahlejšiu úpravu, budem informovať 
v ďalšom období. 

Mgr. Stanislav Halža

Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov



50 % z neho investovať do napĺňania vopred 
definovaného cieľa.

Sociálne podniky nie sú prioritne určené na 
zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnu-
tím, ale svoje uplatnenie v nich budú môcť 
nájsť aj ďalšie znevýhodnené a zraniteľné oso-
by, pričom ich vymedzenie je širšie ako na-
príklad v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti. Za znevýhodnenú osobu sa 
bude považovať napríklad aj osoba, ktorá 
nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé 
zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, 
duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia 
jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu 
sa do pracovného prostredia, na rozdiel od 
zdravej fyzickej osoby.
Pozitívny sociálny vplyv môže mať rôznu po-
dobu, vo vzťahu ku zdravotne postihnutým 
ľuďom je pozitívnym sociálnym vplyvom naj-
mä ich priame zamestnávanie. 

 Návrh zákona upravuje najmä 
•  sektor sociálnej ekonomiky, definuje sub-
jekty sociálnej ekonomiky, sociálny podnik, 
znevýhodnené osoby a zraniteľné osoby, ako 
aj ďalšie pojmy z oblasti sociálnej ekonomiky, 

•  podmienky priznania štatútu registrované-
ho sociálneho podniku, 

•  jednotlivé druhy registrovaných sociálnych 
podnikov, 

•  možnosť podpory podnikov v širšom 
priestore sociálnej ekonomiky,

•  správu v oblasti sociálnej ekonomiky zo 
strany štátu prostredníctvom „Rady pre so-
ciálnu ekonomiku“,

•  organizácie sektora sociálnej ekonomiky.

Subjektom sociálnej ekonomiky môžu byť 
právnické osoby s akoukoľvek právnou for-
mou, aj fyzické osoby podnikatelia, ak splnia 
ďalšie podmienky zákona, najmä nezávislosť 

od štátnych orgánov, pôsobenie v oblasti so-
ciálnej ekonomiky; ak podnikajú alebo vyko-
návajú inú zárobkovú činnosť podľa osobit-
ných predpisov nie na účely dosiahnutia zisku 
alebo ak zisk použijú na dosiahnutie hlavného 
cieľa; ak časť zisku rozdelia medzi oprávnené 
osoby a ak do spracovania svojej hospodárskej 
činnosti zapoja zainteresované osoby a uplat-
ňuje sa v nich demokratická správa. 
 
Sociálne podniky, ktoré budú mať záujem 
o pomoc zo strany štátu, sa budú musieť re-
gistrovať. Konanie o priznanie štatútu regis-
trovaného sociálneho podniku sa začína na 
žiadosť. Ak žiadateľ splní podmienky, minis-
terstvo práce mu prizná štatút registrované-
ho sociálneho podniku bez časového obme-
dzenia. Podniky budú musieť pri registrácii 
predložiť aj udržateľný podnikateľský plán. 
Registrovaný sociálny podnik je pri svojom 
obchodnom mene alebo názve povinný uvá-
dzať označenie „registrovaný sociálny pod-
nik“ alebo skratku „r. s. p“. 

Nový zákon bude novelizovať viaceré zákony, 
ako napr. zákon č. 513/1991 Zb. Obchod-
ný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní, zákon č. 213/1997 
Z. z. o neziskových organizáciách, zákon č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Z pohľadu zamestnávania ľudí so zdravot-
ným postihnutím bude prínosom najmä 
integračný sociálny podnik, ktorého pozi-
tívnym vplyvom je podpora zamestnanosti 
prostredníctvom zamestnávania znevýhodne-
ných osôb. Pozitívny sociálny vplyv sa meria 
percentom zamestnaných znevýhodnených 
osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa po-
važuje za dosiahnutý, ak integračný podnik 
zamestnáva najmenej 30 % znevýhodnených 
osôb z celkového počtu zamestnancov. Zákon 

motivuje zamestnávateľov k zamestnávaniu 
znevýhodnených osôb aj odpočtom od zá-
kladu dane, vyhradenými zákazkami vo ve-
rejnom obstarávaní, ako aj kompenzačnými 
príspevkami na 
•  mzdové náklady spojené so zamestnávaním 
znevýhodnených osôb, 

•  dodatočné náklady spojené so zamestnáva-
ním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osoba-
mi z dôvodu spočívajúcom v ich zdravot-
nom stave, 

•  náklady vynaložené na pomoc zamestna-
ným znevýhodneným osobám.

Ak podnik bude mať štatút registrovaného so-
ciálneho integračného podniku, nebude môcť 
mať zároveň priznané aj postavenie chránenej 
dielne alebo chráneného pracoviska.

Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálneho 
podnikania bude úzko súvisieť aj s podporou 
zručností a motivácie u potenciálnych sociál-
nych podnikateľov. 

Výrazne oceňujeme prijatie nového zákona, 
ktorý upraví oblasť sociálneho podnikania 
a zároveň možnosti poskytovania finančnej 
podpory v súlade s pravidlami štátnej pomoci. 
V októbri 2017 bolo ukončené medzire-
zortné pripomienkové konanie, ktoré sa 
v  súčasnosti vyhodnocuje. Predpokladáme, 
že koncom roka by o návrhu zákona mala 
rokovať Národná rada SR. Účinnosť nového 
zákona sa navrhuje od apríla 2018. Po jeho 
prijatí vznikne priestor sa podrobnejšie veno-
vať konkrétnym možnostiam na poskytnutie 
podpory pre zamestnávanie ľudí so zdravot-
ným postihnutím v súlade s platnou legisla-
tívou.

JUDr. Monika Zatkalíková
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Pečenie koláčov a podávanie sladkostí rôznych 
tvarov a veľkostí patrilo k oslavám či špeciál-
nym príležitostiam už dávno predtým, ako sa 
začali sláviť Vianoce. Vraj už antickí kuchá-
ri pripravovali pečené sladkosti, aby si uctili 
významnú udalosť. Napríklad v starovekom 
Ríme piekli medové koláče ako obetu bohom, 
pretože med a jeho liečivé účinky sa považovali 
za boží dar.
Keď sa v stredoveku vďaka námorným obja-
vom dostal do Európy cukor, bol veľmi vzácny 
a drahý, preto sa využíval najmä na medicínske 
účely. Podávali ho v kryštalickej podobe v tva-
re cukríkov alebo skrútených paličiek, ktoré 
sa cmúľali najmä v zimnom období. Tradícia 
cukrových červeno-bielych paličiek ohnutých 
do tvaru J pretrvala v anglosaskej kultúre 
dodnes.
Námorné objavy priniesli do Európy aj vzácne 
suroviny a koreniny ako škoricu, zázvor, man-
dle, sušené ovocie, ktoré sú dnes základnými 
prísadami v receptoch na vianočné pečivo.
Zrejme prvým koláčom, ktorý sa začal spájať 
s vianočným obdobím, bol medovník (Leb-
kuchen). Pripravovali ho mnísi z kláštorov 
v nemeckom Norimbergu. Išlo o koláč sladený 
medom a ochutený zmesou korenia prospeš-
nou na trávenie, ktorá obsahovala kardamóm, 
muškátový oriešok, škoricu, zázvor, aníz, ko-
riander, klinčeky a čierne korenie. Každý ná-
rod si vytvoril vlastný obľúbený druh a origi-
nálny recept. Okolo roku 1600 priplávali prvé 
vianočné „cookies“ s holandskými prisťahoval-
cami aj do Ameriky.

História medovníkov
Podľa historických prameňov má medovni-
kárstvo ako remeslo korene v Nemeckom No-

rimbergu. Na Slovensku začali vznikať cechy 
medovnikárov v 14. storočí. Vznikali najmä 
vo veľkých mestách s výsadami ako Bratisla-
va, Bardejov, Prešov, Trnava, neskôr v Banskej 
Bystrici, Košiciach a Rožňave, pretože v čase 
vzniku medovnikárstva si sladkosti mohli do-
voliť len bohatší. Chudobnejší sa zvykli per-
níkom obdarovať len na Vianoce. Po čase sa 
medovníky rozšírili aj na vidiek, predovšetkým 
prostredníctvom pútí a jarmokov.

Med na prvom mieste
Najdôležitejšou surovinou pri príprave medov-
níkového cesta bol med, ktorý medovnikári 
kupovali len od overených kupcov. „Bolo to 
podstatné, lebo od medu závisela aj kvalita me-
dovnikára a jeho produktov. Pravidlá medov-
nikárskych cechov ho veľmi prísne zakazovali 
kupovať od priekupníkov, toto opatrenie malo 

História 
vianočného 
pečenia

Je predvianočný čas, všade rozvoniava sladké pečivo a me-
dovníky. Zastavili ste sa niekedy pri predvianočných prípra-
vách a zamysleli ste sa, kde sa táto tradícia vzala?
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prispieť ku kvalite a čistote medu. Druhou zá-
kladnou zložkou bola ražná múka. Nikde v ar-
chívoch sa nezachovali kompletné pôvodné 
receptúry tohto cesta. Medovnikári si ich totiž 
prísne chránili. Bolo to veľké tajomstvo, ktoré 
sa dedilo z generácie na generáciu. Cudzí člo-
vek sa k týmto informáciám dostal jedine vďa-
ka sobášu. Keď sa vydávala dcéra medovnikára, 
zvykla do vena dostať aj priamo hotové cesto.

Medovníkové cesto sa vyrábalo vo veľkom a do 
zásoby. Uvarený med zahorúca vyliali do veľ-
kého dreveného koryta, pridali ražnú múku 
a drevenou lopatou túto zmes vymiešali na 
riedke tekuté cesto. Nechali ho vychladnúť až 
kým úplne nestuhlo a následne ho ukladali do 
drevených dební, ktoré skladovali na tmavom 
mieste. Takéto cesto stálo niekoľko mesiacov, 
ba dokonca aj rokov, a jeho kvalita sa tým zvy-
šovala. 

Zo skladovaného cesta medovnikári postupne 
odkrajovali a vtláčali ho do drevených foriem, 
ktoré dávali medovníkom tvar. Spočiatku sa 
používali jednoduché hlinené formy, neskôr 
okrúhle drevené bez ozdôb. Na vrchole roz-
machu medovnikárstva boli typické vyrezá-
vané drevené formy so zložitými umeleckými 
motívmi, ktoré si medovnikári zvykli vyrezá-
vať sami. Na ich výrobu však bežne nebol čas, 
preto ich zhotovovali hlavne počas zimy. Naj-
kvalitnejšie boli z hruškového dreva, v nutných 
prípadoch sa vyrábali aj z lipy.

Predaj medovníkov v tomto vrcholnom obdo-
bí závisel aj od ich dekoratívnosti. Medzi me-
dovnikármi vládla konkurencia a predháňali 
sa, ktorý majster prinesie na trh novú a čo naj-
originálnejšiu podobu medovníka. Prevládali 
náboženské výjavy, obrazy zo života vyšších 
vrstiev či dokonca podobizne panovníkov. Ta-
kéto medovníky však boli určené hlavne pre 
šľachtu. Pre poddanský ľud boli jednoduchšie, 

v tvare srdca či bábiky. Pre deti mali tvary hu-
sárov, koníkov a podobne.
Špecifická chuť medovníkov od rôznych me-
dovnikárov závisela od pridávaných prísad 
a korenín i dĺžky ich pečenia.

Ústup medovnikárstva nastal v 19. storočí. Sú-
visel s priemyselnou revolúciou a so vznikom 
cukrovarov a cukrárstva. Medovnikárstvo po-
stupne zaniklo a s ním aj tradičné medovníky.

Medovník alebo perník – čo je čo?
V súčasnosti sú často zamieňané pojmy me-
dovník – perník, medovnikár – pernikár. Nik-
to nemá celkom jasno v tom, čo ktorý pojem 
znamená. Hovorí sa, že rozdiel je v pridáva-
nom cukre. Do medovníka vraj ide len med 
a žiadny cukor. Avšak je známych veľa recep-
tov s názvom medovníčky, do ktorých cukor 
predsa len ide. 
Rozdiel môže byť aj v tom, že do perníkového 
cesta sa pridával varený med, do medovníkov 
zase med surový. Ich pomenovania sa prelínali 
po stáročia, a tak dnes už ťažko zistíme, ako 
to vlastne je. Napokon, hlavné je, že či me-
dovník, či perník, na oboch si naše maškrtné 
jazýčky určite pochutia.

Aj na území Slovenska má vianočné pečenie 
dlhú tradíciu. Hoci sa počas roka nežilo ľahko, 
Vianoce museli byť štedré a bohaté. V chu-
dobnejších horských oblastiach sa piekli níz-
ke koláče s lekvárom, posypané makom alebo 
syrom, v bohatších rodinách kysnuté koláče 
s plnkou. Tradičné suroviny ako mak, orechy, 
med, syr či tvaroh mali aj symbolický výz-
nam – členom rodiny mali zabezpečiť zdravie, 
šťastie, peniaze i bohatú úrodu, preto nemohli 
vo vianočných koláčoch chýbať. Príkladom je 
vianočný štedrák – bohatý kysnutý koláč so 
štyrmi plnkami (lekvárovou, makovou, ore-
chovou a tvarohovou). Ďalší typický vianočný 
koláč, vianočka a jej prepletené vrkoče, mali 
podľa tradícií zabezpečiť súdržnosť rodiny.
Okrem toho aj u nás gazdiné vypekajú drobné 
trváce pečivo ako medovníky, vanilkové rožte-
ky, medvedie labky, bielkové pusinky, šuhajdy 
a mnohé iné druhy.

My vám prinášame recept na linecké koláčiky, 
ktoré, ako to už naznačuje názov, pochádzajú 
z rakúskeho Linzu a sú typickým vianočným 
pečivom v krajinách niekdajšieho Rakúsko-
-Uhorska. Hovorí sa, že „Linzer torte“ je naj-
staršia torta na svete, lebo recept na túto po-
chúťku pochádza z roku 1653.

LINECKÉ SRDIEČKA
• 210 g hladkej múky
• 140 g masla
• 70 g práškového cukru
• 2 žĺtky
• lyžica vanilkového cukru
• prášok do pečiva na špičku noža
• nastrúhaná kôra z polovice citróna

1.  Stuhnuté maslo nastrúhajte na väčšom strú-
hadle alebo nakrájajte na menšie kocky.

2.  V miske ho rozdrobte s práškovým a va-
nilkovým cukrom a múkou. Pridajte žĺtky 
a vypracujte hladké cesto.

3.  Zabaľte ho do potravinovej fólie a nechajte 
v  chladničke odpočívať aspoň dve hodiny, 
ale pokojne aj celú noc.

4.  Bielky môžete použiť na iné vianočné peči-
vo, napríklad kokosové pusinky alebo škori-
cové hviezdičky.

5.  Vyberte cesto z chladničky a ešte stuhnu-
té ho rozvaľkajte na pomúčenej doske na 
hrúbku 3 až 5 milimetrov. Z cesta vykra-
jujte srdiečka do páru, pričom v jednom 
z nich vykrojte v strede krúžok alebo menšie 
srdiečko.

6.  Koláčiky ukladajte na plech vyložený papie-
rom na pečenie a pečte v rúre vyhriatej na 
180 stupňov Celzia 5 až 7 minút. Koláčiky 
vyberte ešte predtým, než sa zafarbia dozla-
tista. Na povrchu by mali zostať svetlé, len 
spodok by mal začať „chytať farbu“. 

Srdiečka nechajte vychladnúť a zlepujte ich 
lekvárom. Na linecké pečivo sa najviac hodí 
hustejší a kyslastý lekvár, napríklad ríbezľový 
alebo malinový. Naplnené srdiečka uložte do 
plechovej uzatvárateľnej nádoby, aby vám vy-
držali až do Vianoc.
Dobrú chuť.

relax
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60-ročná tradícia výroby 
sklenených ozdôb v Okrase 
je zárukou, nielen kvality 
výrobkov, ale aj flexibility 
a serióznosti obchodných 
vzťahov.

Výrobné družstvo OKRASA bolo založené v roku 
1954 a špecializuje sa výhradne na tradičnú výrobu 
sklenených vianočných ozdôb. Výroba je zameraná na 
ručnú prácu bez využitia strojov, čo zaručuje originali-
tu každého kusa výrobku.

Dizajnérky každoročne vytvárajú módne kolekcie vianočných 
ozdôb pre nasledujúcu sezónu. Jednotlivé kolekcie vychádzajú 
z aktuálnych módnych trendov a vzorov. 

Doplnkovou činnosťou firmy je výroba obalov z papiero-
vej lepenky a kartónu podľa požiadaviek zákazníka.


