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Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo je-
denásty ročník súťaže o Cenu ministra hos-
podárstva SR „Inovatívny čin roka 2017“. 
Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť 
na zaujímavé inovačné aktivity slovenských 
podnikateľov.

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:
1. Výrobková inovácia
2. Technologická inovácia
3. Inovácia služby (netechnologický proces)

Podmienky súťaže a podrobné informácie 
nájdete na internetovej stránke Sloven-
skej inovačnej a energetickej agentúry:  
www.siea.sk.

Regionálna organizácia Medzinárodného 
družstevného zväzu Družstvo Európa vyda-
la výzvu na spoluprácu pre posilnenie po-
tenciálu družstevnej ekonomiky v Európe.
Výzva zdôrazňuje, že družstevné podni-
ky nielen posilňujú európske hodnoty, 
ale rozhodujúcim spôsobom prispievajú 
k udržateľnému rozvoju a súčasne pred-

stavujú úspešný obchodný model. Orga-
nizácia Družstva Európa navrhuje sedem 
kľúčových krokov na nastolenie nového 
modelu vytvárania blahobytu: družstevná 
ekonomika, prístup k finančným prostried-
kom, opatrenia na podporu energetickej 
transformácie, financovanie udržateľných 
potravín a poľnohospodárstva, inkluzív-
na priemyselná politika, vytvorenie rámca 
pre družstvá osôb samostatne zárobkovo 
činných a globálna rozvojová spolupráca. 
Výzva bola podporená členmi a partnermi 
v rámci družstevného sektora a sociálnej 
ekonomiky. Bližšie informácie nájdete na 
www.ica.coop.

Inovatívny čin roka 2017

Výzva #CloserEurope
vízia pre družstevnú budúcnosť Európy
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príhovor

obdobie, s ktorým sme sa nedávno rozlúčili, je minulosťou. Vstúpili 
sme do novej etapy s označením Rok 2018. To, aký bude, je stále ešte 
vo hviezdach. 
Podľa astrológov nie každý z nás je v ňom predurčený automaticky 
získať bonusový balíček šťastia. Vyvolení by mali byť ľudia vodných 
a vzdušných znamení zverokruhu.
Ostatní sa asi budeme musieť s osudom riadne pobiť.
Netreba však vešať hlavu, že sa nad nami zmráka. Hviezdy sú jedna vec 
a to, ako si život zariadime, druhá. Možno všetci nevyhráme v lotérii, 
nespravíme biznis storočia, avšak prácou, snahou a vytrvalosťou 
môžeme mať nakoniec v tomto roku veľa príjemných okamihov.

Niektorí z nás vnímajú plynutie času len ako zmenu dátumu, ktorý 
zaznamenal vystriedané ročné obdobia, našu novú skúsenosť a hádam 
aj múdrosť. Sú však aj ľudia, a nie je ich málo, ktorí chápu nový rok 
ako nový začiatok.

Máme za sebou jeho niekoľko prejdených dní.
Tieto skutočne ukazujú, že v novej etape zatiaľ nejde o vyhratú lotériu, 
ale o tvrdú každodennú prácu, boj o ďalšiu existenciu družstiev.
Neprekonávame však problémy, do ktorých sme sa dostali nekompe-
tentným skostnateným riadením, ako nás družstevníkov radi mnohí 
označujú, ale všeobecné problémy podnikateľských subjektov.
Nijako nám nepomáha fakt, že v našej krajine má družstevníctvo, roky 
považované za spoločenský fenomén, viac ako stosedemdesiatročnú 
tradíciu.
Existovalo a existuje aj v ostatných krajinách sveta. V mnohých je stále 
nosným modelom fungovania ekonomiky a je považované za jej novú 
alternatívu. Európska únia pokladá družstevníctvo za významnú a per-
spektívnu formu podnikania, rovnocennú s ostatnými formami.

U nás, mám pocit, že nech robíme čokoľvek, pokiaľ ide o témy tra-
dičného družstevníctva, žijeme v akomsi informačnom vákuu. Pri 
každom našom projekte propagácie družstevníctva pozorujem prí-
tomných. Väčšine prebehne hlavou model socialistického družstva, 
klasického jednotného roľníckeho družstva, ktoré fungovalo takmer 
v každej dedine a meste. Také, ako vidíme napríklad vo filme Vesničko 
má středisková. 
Presadiť inú alternatívu je beh na dlhé trate.  

Družstevníctvo prešlo niekoľkými etapami svojho vývoja. Samozrejme, 
rokmi mnohí obrovský tlak nevydržali. Škoda.
A ostatní?

Máme záujem rozvíjať tradičnú družstevnú výrobu, poskytovať služby. 
Stojíme však pred problémami podnikania. Počúvame síce o úžasných 
výsledkoch ekonomicky tejto krajiny, o podnikateľskom rozmachu, 
ktorý by mal logicky existovať, ale keďže naše výrobné družstvá nie 
sú spoločnosťami so získanými významnými štátnymi benefitmi ani 
nevyrábame automobily, je každodenné  podnikanie náročné. 
Likvidujú nás ťažkosti v oblasti stále sa zvyšujúcej minimálnej mzdy, 
zavedené príplatky, vysoká daňová zaťaženosť a tiež problém dostup-

nosti pracovnej sily. Veď nájsť zamestnanca skutočne ochotného pra-
covať je obrovský úspech. 
Lákadlu nadpriemerného zárobku v nadnárodných spoločnostiach, 
ktoré vnímame na každom kroku, len ťažko možno konkurovať. Nie 
preto, že by sa manažéri našich družstiev vozili na drahých autách 
a  mali kontá v daňových rajoch. Skôr preto, že plniť sociálnu funk-
ciu štátu, vytvárať pracovné podmienky pre znevýhodnených ľudí, za-
mestnancov s rôznou mierou zdravotného postihnutia vyžaduje strážiť 
a prehodnocovať vynaloženie každého eura a popri tom v tvrdom boji 
obhájiť svoje miesto v existujúcej trhovej ekonomike.   

Milí družstevníci,
držím všetkým palce. Nech sú nám aj v období tejto 365-ky hviezdy 
naklonené.
A keďže život nie je len o práci, želám príjemné prežitie jarných sviat-
kov, relax a pohodu.

 Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka 

COOP PRODUKT SLOVENSKO

Milí členovia a zamestnanci výrobných družstiev,
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Koncom minulého roka sa nám dostal do rúk časopis Euro Profesio-
nal, ktorý venoval významnú pozornosť novootvorenej atrakcii s ná-
zvom „Symbolica“, ktorá vyrástla v zábavnom parku v Holandsku. 
Dodávateľom vozíkov do tejto atrakcie bol tím výrobného družstva 
NOVOPLAST Sereď, ktorý spolupracoval s holandskou firmou ETF 
Ride Systeme. 
Družstvo začalo s firmou spolupracovať už v roku 2009 pri projekte 
pre zábavný park Phantasialand v Nemecku. Novoplast zaujal najmä 
tým, že pod jednou strechou ponúkajú prácu s 3D dátami, frézova-
nie 3D modelov, dostatočnú výrobnú kapacitu a umelecké stvárnenie 
podľa predlohy. Vyrobené vozíky vo firme ETF doplnia o inžiniering 
a dráhový, prípadne bezdráhový hybný systém a následne sú distri-
buované do rôznych zábavných parkov na celom svete. S výrobkami 
tohto úspešného družstva sa môžete stretnúť napríklad v zábavnom 
parku v Malajzii (Genting ), Južnej Kórei (projekt Lotty a Lory), Poľ-
sku (Tatra Mountain Resort), zábavný park prevádzkovaný filmovou 
spoločnosťou Dream works (projekt Shrek) a ďalšie.

PROJEKT SYMBOLICA – palác fantázie
Pred 65 rokmi otvoril svoje brány Efteling v holandskej dedinke Ka-
atsheuvel po prvýkrát. Všetko sa začalo ako čarovný les a rozvinulo sa 
do jedného z najväčších zábavných parkov v Holandsku. Tento park 
patrí tiež medzi desiatku najnavštevovanejších európskych zábavných 
parkov. V minulom roku bola otvorená nová atrakcia: palác fantázie 
s názvom Symbolica. Ide o najväčšiu atrakciu v parku. Po vstupe do 

Každé majstrovské dielo 
sa začína perfektnou 
tímovou prácou
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paláca návštevníci nastúpia do vozíkov (výrobok výrobného družstva 
NOVOPLAST), vyberú si jednu z troch možností príbehu: „Hudba“, 
„Poklady“ alebo „Hrdinovia“ a vydajú sa na cestu objavov, ktorá zapojí 
všetky zmysly vďaka hre reality, snov a predstavivosti. Tajné chodby, 
komnaty, ukryté magické miesta sú zážitkom nielen pre malých, ale 
aj veľkých objaviteľov. Symbolika je majstrovské dielo celého tímu 
tvorcov, do ktorého patrí aj tím jedného z našich výrobných druž-
stiev, na čo sme veľmi hrdí. Symbolika pozostáva z 34 vozíkov, ktoré 
sa pohybujú po neočakávaných trasách cez celý palác. Každý vozík má 
kráľovskú guľu, vďaka ktorej si môžu návštevníci vybrať aktivity v jed-
notlivých komnatách. Vďaka tejto atrakcii park daroval nový šperk pre 
seba a svojich návštevníkov, stačí už iba nasadnúť do vozíka v tvare saní 
a vydať sa za dobrodružstvom.

Výrobné družstvo NOVOPLAST spolupracuje taktiež na viacerých 
zaujímavých projektoch v oblasti vodných parkov. Dodáva pre viaceré 
úspešné inžinierske kancelárie. Boli pri zrode nových typov šmykľaviek 
ako Freestyle, Magic Twice, Magic Eye, Magic Tube či Wildwasser-
fluss. Všetky tieto šmykľavky boli zhotovené vo výrobnom družstve 
v Seredi. Trendy sa rokmi menili a dnes je bežné, že na jeden projekt 
na kúpalisku sa dodáva niekoľko druhov toboganov.

Za významné považujú projekty:
• Galaxy – Therme Erding v Nemecku
• Aquaworld Concerezzo v Taliansku
• Aquapark Courchevel vo francúzskych Alpách
• Aquapark Bern – Bruennen v hlavnom meste Švajčiarska
•  Weinheim – veľké kúpalisko,  
ktoré sa každý rok rozširuje o 1 – 2 tobogany

• Stein Norimberk – 6 dráh
• Dodávky pre zaoceánske lode
•  Dodávky pre luxusné hotelové komplexy v lyžiarskych strediskách 
v Rakúsku

Posledným významným projektom je realizácia Village Natur parku 
v Paríži. Nachádza sa 6 km od Disneylandu a spája v sebe zábavu, 
relax a prírodu. Komplex ponúka: vodný svet s 800 m šmykľaviek, svet 
zvierat, ovocia a zeleniny, lesné legendy, ubytovanie a obchody všetko 
v modernom francúzskom štýle.

Silvia Novanská

Kolektívu výrobného družstva NOVOPLAST v mene nás všetkých 
prajem, aby boli vždy úspešní a stali sa súčasťou ďalších pripravova-
ných projektov na celom svete. Veď aj vďaka ich výrobkom majú ľudia 
krídla, na tvárach úsmev a prenášajú sa do sveta fantázie. A príjemné 
chvíle  si môžu užívať spolu so svojimi blízkymi v zábavných parkoch 
a akvaparkoch, kdekoľvek na svete.

Milí družstevníci, 
ďakujem za reprezentáciu.

Ing. Iveta Chmelová  
       predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO

zo života družstiev
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Aj tento rok sa na prelome januára a februá-
ra už tradične zúčastnilo na výstave výrobné 
družstvo ELEKTROPLAST Prešov. Pre trh 
s hračkami je práve Norimberg miestom, kde 
sa stretávajú poprední predajcovia hračiek 
z celého sveta, kde sa prezentujú renomované 
značky, rôzne inovácie hračiek. To všetko za 
prítomnosti médií, ktoré sa snažia zachytiť čo 
najviac zaujímavosti z veľtrhu. 69. ročník veľtr-
hu sa konal štyri dni a bol výnimočný, tak ako 
každý jeden rok. Napriek tomu, že tohto roku 
bol skrátený o jeden deň, účasť bola porovna-
teľná s minulými rokmi.
Heslom výstavy bolo „Spirit of play“, v pre-
klade „V duchu hry“, z ktorého vyžarovala 
určitá dávka nadšenia. Naše kroky na tom-
to podujatí smerovali veľmi isto, pre nás už 
do známeho pavilónu 7, kde nás v stánku 
GOWI privítali nové tváre, noví zamestnan-
ci, s ktorými sme doposiaľ boli iba v e-mailo-
vom kontakte.
Po zvítaní a vzájomnom zoznámení sme sa ih-
neď pustili do práce. Ako sme si všimli, pod-
statná časť hračiek pochádza práve z výroby 
nášho družstva, na čo sme veľmi hrdí. Po spo-
ločných rokovaniach týkajúcich sa výroby sme 
sa mohli zamerať aj na prezentácie ostatných 
firiem a oboznámiť sa i s inými vystavovanými 
hračkami rôznych druhov, tvarov, farieb, vyu-
žitia a to všetko pre radosť detí a dovolím si 
tvrdiť, že aj nás dospelých.

Ani tento rok nebol čas na výstave strávený már-
ne, náš zákazník gowi gmbh nám prejavil svoju 
vďaku, našu prácu si váži a je s ňou spokojný.

Zuzana Lacová

Medzinárodný veľtrh hračiek  
v Norimbergu Spielwarenmesse 2018

zo života družstiev

Každoročne sa v Norimbergu spájajú 
nitky medzinárodných trhov hračiek. 
Preslávené značky, originálne projekty, 
nákupcovia a početní zástupcovia 
médií vytvárajú z veľtrhu hračiek 
najdôležitejšiu udalosť tohto odvetvia. 
Na tomto poprednom svetovom trhu 
hračiek sa uzatvárajú rozhodujúce 
obchodné kontakty, rodia sa trendy 
nadchádzajúceho roka a vymieňajú sa 
najaktuálnejšie informácie. A to všetko je 
sprevádzané veľkou dávkou nadšenia.
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Keď sa povie v okolí Novej Bane autoservis, 
tak mnohým ľuďom sa vybaví slovko Ko-
vohron. Je to už viac ako 50-ročná história 
nášho družstva, ktoré poskytuje služby pre 
občanov mesta Nová Baňa a jej širokého oko-
lia. K začiatkom družstva sa musíme vrátiť až 
do 60. rokov minulého storočia, keď sa začala 
písať história nášho autoservisu.

Autoservis Nová Baňa sa v roku 1965 začle-
nil do družstevnej rodiny ako jedna z prevá-
dzok výrobného družstva Kovohron Zvolen. 
V rámci tohto obdobia sa z malej opraváren-
skej dielne postupne stal významný poskyto-
vateľ služieb pre motoristov v regióne Nová 
Baňa a Žarnovica.
Až do konca 90. rokov minulého storočia 
bola prevádzka Autoservisu Nová Baňa po-
predným predajcom vtedajších terénnych 
vozidiel značky „ARO“. Robili sa bežné 
i generálne opravy vozidiel M461, ARO 10, 
ARO 240, ako aj predaj uvedených značiek. 
Okrem toho sme sa špecializovali na opravy 
známeho ľudového motorového vozidla „Tra-
bant“, aj záručné a pozáručné opravy Škoda.

Dňa 1. januára 1993 v rámci transformácie 
Kovohronu, výrobné družstvo Zvolen, vzni-
kol následnícky právny subjekt Autoservis 
Kovohron, výrobné družstvo Nová Baňa, 

ktorý v nezmenenej podobe funguje až do 
súčasnosti. Za tie roky prešiel automobilový 
priemysel obrovským vývojom a tak sme sa 
aj my museli prispôsobiť vzniknutým pod-
mienkam. Veď tak, ako sa opravovali autá 
pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi, to už 
dnes nejde.

Nadviazali sme na skúsenosti predchádza-
júcej generácie pracovníkov. Každý z nich si 
vedel vo svojom období a vo svojej remeselnej 
oblasti zastať právom svoje miesto. V súčas-
nosti sa počet členov a zamestnancov pohy-
buje od 6 do 9 ľudí.

Momentálne sa venujeme opravám osobných 
motorových vozidiel všetkých značiek. Keďže 
náš servis disponuje kompletným vybavením 
pre opravy osobných motorových vozidiel, 
sme významným partnerom pre poisťovne pri 
riešení poistných udalostí. V roku 2010 sme 
sa vďaka personálnemu a technickému vyba-
veniu začlenili do autoservisnej siete jedného 
z najväčších európskych dodávateľov náhrad-
ných dielov – firmy TROST pod značkou 
Auto Goo.

Musíme poďakovať za pomoc vedeniu 
COOP PRODUKT Slovensko, ktorého sme 
členom. Vďaka poskytnutiu výhodných úve-
rových zdrojov sme mohli vykonať rozsiahle 
rekonštrukcie a obnovu technologických za-
riadení (nová lakovňa, nová 3D-geomentria, 
oprava a rekonštrukcia budov).

Naša dlhodobá história nás oprávňuje aj na 
spomienky na život v dielni i mimo nej. Spo-

ločné výlety po kultúrnych a historických 
pamiatkach na Slovensku, ktoré majú roky 
ten istý dátum - posledný piatok v auguste, 
sú nezabudnuteľné nielen pre súčasných za-
mestnancov a ich rodinných príslušníkov, 
ale aj pre bývalých zamestnancov, ktorí sa už 
každoročne tešia na toto podujatie. Aj týmto 
sa snažíme nepretrhnúť pomyselnú niť medzi 
našou minulosťou a súčasnosťou.
 
Sme hrdí na to, že Autoservis Kovohron je 
jedna z najstarších nepretržite fungujúcich 
firiem v okrese Žarnovica. Napriek tomu, že 
mesto Nová Baňa nie je veľké, patrí medzi 
mestá, ktoré sa môžu pýšiť viacerými výrob-
nými družstvami. Veľmi dobrá spolupráca je 
s výrobnými družstvami K-Plast či OTTO 
MONT.

Prežili sme obdobia, ktoré boli ťažké, ale 
život ide ďalej, prispôsobili sme sa novým 
podmienkam. Našu budúcnosť vidíme v za-
čleňovaní mladej generácie do kolektívu, aby 
družstevný život pokračoval aj naďalej.

Roman Pellegrín,
predseda družstva

predstavujeme

Predstavujeme Autoservis Kovohron, 
výrobné družstvo Nová Baňa
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zo života družstiev

Aké boli vaše začiatky vo výrobnom druž-
stve DOZA?
V roku 2003 sme začínali v chránenej dielni so 
7 pracovníkmi a začali sme svoju činnosť šitím 
pracovných odevov. Začiatky boli veľmi ťažké. 
Nepoznali nás na trhu práce, bol problém so 
zabezpečovaním objednávok, ako aj s kvalitou 
výrobkov. Postupom času sme získali odbor-
né a pracovné skúsenosti. Umiestnili sme sa 
na trhu práce, na ktorom pôsobíme 15 rokov. 
Našu prácu poznajú na Slovenku, v Českej re-
publike, ako aj v iných štátoch. 

Narástol počet vašich zamestnancov od 
vzniku?
V roku v 2018 zamestnávame 21 pracovníkov, 
z toho so zdravotným postihnutím 18.

Aký je váš sortiment?
Predmetom činnosti chránenej dielne, ako aj 
výrobného družstva je šitie pracovných ode-
vov. Šijeme montérkové súpravy, kombinézy, 
plášte z kepru, ale aj so zmesových látok, ako 
aj zateplené pracovné odevy a pracovné koše-
le. Zároveň zhotovujeme špeciálne pracovné 
odevy: antistatické pre automobilový prie-
mysel, kyselinovzdorné pre chemické firmy, 
ohňovzdorné pre zváračov, pracovné odevy do 
dažďa, pre zdravotníctvo, gastronómiu a po-
travinárstvo.

Pre akých zaujímavých klientov šijete pra-
covné odevy?
Každý náš klient je pre nás veľmi dôležitý. Spo-
lupracujeme napríklad s výrobným družstvom 
VKUS Frýdek Místek, Agropohorela, poľno-

hospodárske družstvo Pohorelá, Poľnohospo-
dárske družstvo Horné Obdokovce, Duslo, 
a. s., Šaľa, Želos, spol. s r. o., Trnava a mnohý-
mi ďalšími z celého Slovenska.

Vaše družstvo zamestnáva aj ľudí so zdra-
votným postihnutím. Aké máte skúsenosti 
s ich prácou?
Naše výrobné družstvo v rámci chránenej diel-
ne zamestnáva 18 pracovníkov so zdravotným 
postihnutím.
Po obdobie 15 rokov sme si vybudovali stabil-
ný kolektív. Pracovníci pracujú zodpovedne, 
bez zbytočných reklamácií. Získali zručnosť 
a návyky, ovládajú všetky pracovné operácie. 
Prácu organizujeme tak, aby nedochádzalo 
k  jednostrannej záťaži na organizmus.

Je práca pre vašich zamestnancov zároveň 
terapiou?
U pracovníkov s psychickými problémami je 
práca zároveň aj terapiou. Z dôvodu začlene-
nia sa do pracovného kolektívu im umožňuje-
me zvýšiť si kvalitu života zo sociálnej, ako aj 
z ekonomickej stránky.

Štát podporuje zamestnávateľov, ktorí majú 
zriadené chránené dielne (chránené praco-
viská). Myslíte si, že je táto podpora dosta-
točná?
Štát podporuje zamestnávateľov, ktorí majú 
zriadené chránené dielne, ale každým rokom 
sa nám znižujú štátne finančné prostriedky. 
U pracovníkov so zníženou pracovnou schop-
nosťou do 70 % je príspevok zo strany štátu 

veľmi nízky. Pracovníci na seba nevyrobia, mu-
síme doplatiť rozdiel mzdy.

V poslednom čase sa veľa diskutuje o zme-
nách v oblasti podpory zamestnávania ľudí 
so zdravotným postihnutím. Aké zmeny do 
budúcnosti by ocenilo vaše družstvo?
Naše družstvo by ocenilo pri zmenách zamest-
návaní ľudí so zdravotným postihnutím, aby 
nám začali preplácať dovolenky a aby zvýšili fi-
nančnú sumu pre pracovníkov so zdravotným 
postihnutím.

Vieme, že okrem družstva máte zriadenú aj 
neziskovú organizáciu DOSOS, ktorá zria-
dila domov sociálnych služieb a rehabilitač-
né stredisko na zabezpečovanie všeobecne 
prospešných služieb zameraných na posky-
tovanie sociálnej pomoci a humanitárnej 
starostlivosti pre deti a dospelých občanov 
so zdravotným postihnutím. Čo bolo pod-
netom na zriadenie tejto neziskovej organi-
zácie?
Predstavenstvo výrobného družstva DOZA 
uvažovalo o poskytovaní sociálnej služby pre 
hendikepovaných ľudí, preto sa rozhodlo zria-
diť 22. októbra 2004 neziskovú organizáciu 
DOSOS, v ktorej by poskytovalo sociálnu 
službu. Nezisková organizácia DOSOS v spo-
lupráci s mestom Sobrance v rámci komu-
nitného plánovania zorganizovala stretnutie 
za účasti vtedajšieho primátora Ing. Štefana 
Staška, budúcich klientov a ich zákonných 
zástupcov. Účastníci tohto stretnutia konštato-
vali, že v meste Sobrance a v jeho okolí chýba 
domov sociálnych služieb, ambulantná forma. 

Na slovíčko so ženou s veľkým srdcom 
pani Evou Dobiášovou

Výrobné družstvo DOZA vzniklo v roku 2001. V čase 
svojho vzniku sa zaoberalo výrobou ozdobnej a úžitkovej 
keramiky, výchovou a vzdelávaním žiakov v zriadenom 
Stredisku praktického vyučovania. V roku 2003 získalo 
štatút chránenej dielne, ktorá sa začala venovať textilnej 
výrobe a krajčírstvu, hlavne šitiu pracovných odevov  
a v tomto roku oslávi svoje 15. výročie. Na jej čele stojí 
žena s veľkým srdcom, pani Bc. Eva Dobiášová, ktorej 
sme položili zopár zvedavých otázok.
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zo života družstiev

Preto sme sa rozhodli takéto zariadenie zriadiť. 
Domov sociálnych služieb občanov priniesol 
skvalitnenie života našich zdravotne znevý-
hodnených občanov a ich integráciu do spo-
ločnosti. Vytvorili sme nové pracovné miesta 
pre 6 sociálnych pracovníkov. Aby domov so-
ciálnych služieb mohol vzniknúť, vypracovalo 
predstavenstvo výrobného družstva DOZA 
projekt na stavebné úpravy a v roku 2006 bol 
z fondu sociálneho rozvoja projekt schválený.
Realizáciou tohto projektu sme vytvorili bez-
bariérový vstup do budovy inštalovaním šik-
mej schodiskovej plošiny, upravili sme sociálne 
zariadenia. V roku 2007 Ministerstvo práce 
sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo financie 
na realizáciu projektu, z ktorého sme nakúpili 
vybavenie vnútorných priestorov domova so-
ciálnych služieb. Keď už sme mali priestory 
pripravené, požiadali sme VÚC v Košiciach 
o registráciu domova sociálnych služieb, ktorá 
bola dňa 12. októbra 2009 zrealizovaná.

Aké služby poskytuje?
DSS v rámci zákona o sociálnych službách 
poskytuje pre 11 našich prijímateľov sociálnej 
služby:
Sociálne poradenstvo, v ktorom poskytuje 
informácie a poznatky, ktoré pomáhajú prijí-
mateľom sociálnych služieb a ich zákonných 
zástupcom riešiť problémy a hľadať primerané 
riešenia.
Pracovnú terapiu, ktorá pomáha zlepšovaniu 
hrubej a jemnej motoriky. Tu pracujeme s hli-
nou, drevom, textilom, papierom a prírodným 
materiálom. V tejto terapii je úzka spätosť 
chránenej dielne a našich prijímateľov sociál-
nej služby.
Arteterapia je terapia umením. Spolupracuje-
me s maliarmi z nášho regiónu. Túto činnosť 
nám zabezpečuje aj odborný pracovník zo zá-
kladnej umeleckej školy z výtvarného odboru.
Muzikoterapia, hudba svojím emocionálnym 
účinkom pomáha pri všestrannom rozvoji 
osobnosti klientov, ovplyvňuje ich celkové ko-
nanie, vzťah ku kolektívu, k práci a k celkovej 
činnosti vôbec. Hudba blahodárne pôsobí na 
nervový systém a rytmus, pomáha pri moto-
rickej, rečovej a vizuálnej stimulácii. Muziko-
terpiu zabezpečujeme externým pracovníkom, 
absolventom vysokej školy, ktorý pôsobí na 
umeleckej škole v našom meste. Túto činnosť 
naši klienti majú najradšej. Zakúpili sme im 
hudobné nástroje s prispením nadácie Novosť 
Levice.
Terapia drámou. V našom zariadení využíva-
me aj túto terapiu. Prvý pokus s nacvičením 
divadielka.

Zúčastňujeme sa na výletoch, kultúrnych 
a  športových akciách. Na tieto činnosti po-
zývame aj rodinných príslušníkov, aby sa 
upevnili vzájomné vzťahy medzi prijímateľmi 
sociálnej služby, rodinnými príslušníkmi a zá-
konnými zástupcami.

Vaša nezisková organizácia úzko spolupra-
cuje s chránenou dielňou, v akom smere?
Aby nezisková organizácia DOSOS mohla 
rozvíjať svoju činnosť, musí úzko spolupra-
covať s výrobným družstvom a to zo stránky 
finančnej a materiálnej. Ak sú akcie pre našich 
prijímateľov sociálnej služby, ako bol Vianoč-
ný bazár, Sobranské dobroty, majáles, pracov-
níci výrobného družstva pomáhajú so zabez-
pečovaním a s realizáciou týchto akcií svojou 
účasťou, ako aj zhotovovaním výrobkov, pre-
sunom klientov (vozičkárov) na akcie. 

Vieme, že sa so svojimi klientmi zúčastňu-
jete na mnohých akciách, výstavách, vystú-
peniach a tiež organizujete rôzne podujatia, 
môžete nám o nich niečo povedať?
S klientmi sme zorganizovali majáles, ktorý 
bol už v poradí tretí. Zúčastnili sme sa v spolu-
práci s mestom Sobrance na akcii SOS. Bola to 
prehliadka techniky záchranárov, polície, voj-
ska a hasičov. Sobranské dobroty je folklórny 
festival mesta Sobrance, na ktorom sme vystu-
povali v krojoch so svojimi pesničkami. Zem-
plínske osvetové stredisko v okrese Michalovce 
nás zaradilo po projektu pod názvom KLB-
KO. Tento projekt bol zameraný na podpo-
ru tvorivých aktivít pre osoby so zdravotným 
postihnutím. V rámci tohto projektu nám 
ukázali, ako sa so suchej trávy môžu upliesť 
vianočné ozdoby, kruhové venčeky, šišky. Mali 
sme v našom zariadení aj pani Štefančíkovú, 
ktorá prišla do zariadenia so svojimi krosnami 
a ukázala nám, ako sa tkajú koberce, ručníky 
a prikrývky. Výtvarníčka a módna návrhárka 
Emília Rudincová ukázala, ako sa maľuje na 
hodváb a vysvetlila, čo to je plstenie, že to je 
spracovanie ovčieho rúna. Našim klientom 
v rámci práce s kožou pán Ihnát ukázal výrobu 
kožených náramkov a iných výrobkov.

Ktoré boli pre vás tie top?
V decembri sme v našom zariadení slávnost-
ne otvorili novú multifukčnú miestnosť, izbu 
Snoezelen. Rehabilitácia v príjemnom a upra-
venom prostredí je určená osobám s vývojo-
vými poruchami, s mentálnym a telesným 
postihnutím, s poruchami autistického spek-
tra a s poruchami správania sa. Veľkou akciou 
v rámci arteterapie za účasti maliarov nášho re-
giónu bolo maľovanie obrázkov do Sobranské-

ho kalendára na rok 2018. Táto aktivita sa za-
čala realizovať ešte mesiaci júl a ukončená bola 
krstom 10. decembra 2017 za účasti občanov 
mesta Sobrance, primátora mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva. Vyvrcholením celej 
tejto akcie bolo vystúpenie našich klientov 
s  kultúrnym programom, čo sa stretlo s veľ-
kým ohlasom u prítomných divákov a kde-tu 
sa vyronila aj slzička dojatia.

Čo pripravujete v najbližšom čase?
V roku 2018 pripravujeme veľa zaujímavých 
akcií, medzi nimi napríklad karneval, lesnícke 
dni, besedu so zdravotníkmi, majáles, MDD 
či Vianočný bazár.

Činnosť nášho DSS by sme si nevedeli predsta-
viť bez finančnej podpory nadácie NOVOSŤ 
Levice, odbornej pomoci COOP PRODUKT 
Slovensko, mesta Sobrance, výrobného druž-
stva DOZA, ako aj našej pani predsedníčky 
(krstnej mamy) Ing. Ivety Chmelovej, za čo 
jej zo srdca ďakujeme. Podporuje nás finanč-
ne a aj svojou účasťou na akciách, ktoré naše 
zariadenie pripravuje. Naši prijímatelia sociál-
nych služieb a ich rodičia sa na jej účasť vždy 
veľmi tešia, na jej milé prívetivé slová, ktorými 
nás povzbudzuje do ďalšej práce, za čo jej zo 
srdca všetci ĎAKUJEME. 

Ďakujem za rozhovor.
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jubilanti

Vstup do súčasného kalendárneho roku bol v  našom družstve sláv-
nostný. Pripomenuli sme si 67. výročie založenia a tiež mimoriadne 
významný medzník, vstup do 55. chemickej sezóny. 

Je pochopiteľné, že pri pohľade späť je skutočne na čo spomínať.

Pôvodne družstvo vzniklo pod názvom BABATEX. Predmetom 
činnosti bola výroba detských hračiek. Postupom času sa výrobný 
program aj názov družstva menili. Až v roku 1967 prichádza nový 
názov NOVOCHEMA, čo znamená v chemickej prevádzke výrobu 
syntetických aj vodouriediteľných farieb, riedidiel, lakov, asfaltových 
výrobkov a lazúr, vtedy ešte v provizórnych podmienkach v súčasnom 
centre mesta. V 80. rokoch sa na základe rozhodnutia štátnych orgá-
nov muselo družstvo vysťahovať. Dobudovali sme nové priestory ďale-
ko od pešej zóny, vyrástol Nixbrod – dnešné sídlo.
 
Družstvo zrejme dostalo do vienka úspech, ktorý bol prvé roky exis-
tencie skutočne hmatateľný. Ekonomické ukazovatele sa s radosťou 
interpretovali. 
Zlom nastal koncom 90. rokov. Musel zákonite priniesť zásadnú zmenu 
v myslení a konaní družstevníkov, zmenu v personálnom obsadení na 
najvýznamnejších manažérskych postoch aj vo výrobných postupoch. 

A oplatilo sa. 

Dnes opäť s radosťou vyhodnocujeme ekonomiku prejdených dní. Po 
obnove výrobných priestorov, vybudovaní ucelenej modernej techno-
logickej linky, prefinancovanej z grantových prostriedkov Európskych 
štrukturálnych fondov sme vykročili v ústrety vysokým nárokom che-
mickej legislatívy aj legislatívy v oblasti životného prostredia. Zaviedli 

sme a pravidelne recertifikujeme manažérsky systém podľa noriem EN 
ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001. Vybudovali sme vlastný rozvo-
zový systém tovaru šiestimi nákladnými vozidlami. A to najdôležitejšie 
– došlo k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov. 

Prejdené roky, dosiahnuté medzníky však určite nepriniesli len úspe-
chy. Mnohé marketingové aktivity, vyvinuté technologické postupy sa 
nepodarili. V poslednom období sa nám ťažko rieši najmä personálna 
otázka. Aj v našom regióne je záujemcov o fyzickú prácu ako šafránu. 
Preto, ako všetci ostatní, musíme veľmi pružne reagovať, zachovať si 
priazeň zákazníkov, obstáť v konkurenčnom boji. 
Snažíme sa udržať objem výroby a predaja, dobudovať začatý vývoj 
nových výrobkov, zabezpečiť kvalitný servis, na ktorý sú naši zákaz-
níci už roky zvyknutí, či sú medzi päťstovkou zmluvných predajní na 
území Slovenskej republiky, v zmluvných veľkoskladoch v zahraničí, či 
v skupine zákazníkov podnikovej predajne, ktorá je najväčšou špeciali-
zovanou predajňou farieb v levickom regióne. 

Hádam sa nám nové ciele podarí naplniť. 

Dana Šamová 

55-ty rok chemickej výroby
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criepky z histórieˇ

Čas je neúprosný súper a to nielen pre člove-
ka, ale aj pre členské družstvá, ktoré zastrešuje 
naše združenie. Prinášame Vám novú rubri-
ku, v ktorej si chceme spomenúť na úspešné 
výrobné družstvá, aby v archívoch nezapadli 
prachom. 

Sklárstvo je prastaré odvetvie, zaoberajúce 
sa výrobou skla a sklenených predmetov. Už 
prehistorickí ľudia vyrábali malé predmety 
z  krištáľu, bezfarebného kremeňa, alebo so-
pečného obsidiánu. Výrobky zo skla sú zná-
me najmä v minojskej a mykénskej kultúre. 
Slávnymi sklárskymi majstrami boli aj Feni-
čania. 

O najstaršej výrobe skla a vybavení dielní sa 
dozvedáme z písomných správ a z archeolo-
gických nálezov. V najstaršej dobe sklo odlie-
vali do hlinených foriem a rezali za studena. 
Techník na výrobu skla bolo väčšie množstvo, 
no niekedy nie je možné ich rekonštruovať 
z hotových výrobkov.

Iné zmienky o skle sú z Talianska, kde bola 
zavedená výroba jemnejšieho skla – prepy-
chového, za cisára Tiberia. V stredoveku si 
získalo svetové meno benátske sklo, vyrobené 
v sklárni na ostrove Murana, blízko Benátok. 
Toto sklo vynikalo vkusom a umeleckým vy-
hotovením. Výrobný postup bol prísne uta-

jovaný. Keď bol okolo roku 1680 objavený 
nový spôsob odlievania skla, stali sa vo výrobe 
sklených tanierov, tácní a podnosov najlepší 
Francúzi.

U nás na Slovensku sa sklárskou výrobou za-
oberalo sklárske ľudové družstvo Krištáľ, 
Valaská Belá, ktoré vzniklo v roku 1956. Za-
merané bolo na brúsenie olovnatého krištáľu 
všetkého druhu, výrobu ozdobných zrkadiel 
a zasklievanie okien.

Výroba sa uskutočňovala v drevenom dome 
so zastaraným, až s primitívnym zariadením 
a  strojovým vybavením. Stroje sa zaobstará-
vali z časti z bývalého Slovusu v Gápli, väčši-
nou však od rôznych likvidovaných podnikov 
sklárskeho priemyslu v severných Čechách. 
V družstve začalo pracovať 5 brusičov, 1 šaj-
bár a 3 učni. O pár týždňov pribudli ďalší.

V roku 1965 sa družstvo presťahovalo do 
nových priestorov. Pri oslave 15. výročia za-
loženia družstva počet z 24 zakladajúcich čle-
nov vzrástol až na 243 členov. V roku 1984 
prekročilo družstvo hranicu 400 pracovníkov. 
Problém stabilizácie pracovníkov vo výrobe 
doriešilo vedenie družstva postavením dvoch 
12-bytových jednotiek, do ktorých sa v tom-
to roku nasťahovali prví obyvatelia – zamest-
nanci družstva.

V roku 1968 získalo družstvo Krištáľ záslu-
hou kvality svojej výroby názov Sklárske 
družstvo umeleckej výroby. Brúsené sklo, 
ale aj maľovaný porcelán, o ktorý rozšírili svo-

ju výrobu, sa tešilo veľkému záujmu domá-
cich, ale aj zahraničných odberateľov. V roku 
1976 vybudovalo družstvo novú prevádzku 
v Prievidzi a v roku 1996 bola vybudovaná 
sklárska huta.

Čas však nemal zľutovania. Zostali nám iba 
spomienky, fotografie a nádherné výrobky ši-
kovných sklárov z Valaskej Belej.

Cesta históriou  
za krásou brúseného skla
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Dňa 13. decembra 2017 sa v Súkromnej 
strednej odbornej škole v Poprade-Veľkej 
konal už tradičný spoločný, takmer rodinný, 
vianočný sviatok žiakov, učiteľov, majstrov 
odbornej výchovy a nepedagogických zamest-
nancov školy. Aby bolo veselšie, pozvali sme 
aj širokú verejnosť, rodičov a žiakov základ-
ných škôl spod Tatier.

Po precíznej príprave sa brány školy otvorili 
a začali sa Vianoce. Vo vyzdobených priesto-
roch to svietilo, blikalo, rozvoniavalo a znelo. 
Zruční a kreatívni žiaci predvádzali, čo sa po-
čas štúdia naučili a skĺbili to s vlastnou pred-
stavivosťou a prirodzeným talentom. Kuchári 
pripravovali chuťovky, piekli palacinky, po-
dávali chutnú kapustnicu. Čašníci flambo-
vali ovocie, miešali nápoje, ponúkali kávu. 
Cukrári krásne zdobili perníky a zhotovova-
li ozdoby. Zručné ruky vyrezávali nádherné 
dekoratívne výtvory z ovocia a zo zeleniny. 
Pracovníčky marketingu so zameraním na 
cestovný ruch pracovali vo fiktívnej cestovnej 
kancelárii. Mechanici stavebnoinštalačných 

zariadení, mechanici-elektrotechnici a auto-
opravári predstavili návštevníkom svoj odbor 
statickými ukážkami aj praktickou ukážkou 
zručnosti vo svojom odbore. Najmä pre 
chlapcov základných škôl bol veľký zážitok 
sledovať a počuť vytuningované a pretekárske 
autá našich bývalých absolventov, ktorí ani 
tieto Vianoce neodolali pozvaniu prísť, pred-
viesť svojich miláčikov a porozprávať o úspe-
choch. Súčasťou našej oslavy Vianoc bola ako 
vždy, výstava a zároveň súťaž žiakov vlastnej 
tvorivosti. Vystavované cukrárenské výrobky, 
darčekové balenia a slávnostné tabule boli 
nepochybne inšpiráciou nielen pre ženy. At-
mosféru dotváral kultúrny program pod via-
nočným stromčekom.

Posolstvo Vianoc a tradičné zvyklosti nech 
nás všetkých spájajú a prenášajú sa prostred-
níctvom mladých ľudí na ďalšie generácie. 

Ing. Gabriela Takáčová

Dňa 7. novembra 2017 sme sa vybrali v rám-
ci exkurzie so žiakmi II. N triedy Súkrom-
nej strednej odbornej školy v Poprade, štu-
dijného odboru pracovník marketingu so 
zameraním na cestovný ruch, na historickú 
prechádzku mestom Poprad so sprievodcom 
cestovného ruchu.

V strede námestia sme si prezreli katolícky 
Kostol sv. Egídia z 13. storočia so stredoveký-

mi maľbami z prvej polovice 15. storočia, re-
nesančnú zvonicu z roku 1592, Morový stĺp, 
evanjelický Kostol Sv. Trojice z prvej polovice 
19. storočia. Pred Podtatranským múzeom 
sme sa zastavili pri dlaždici s logom Magna 
via – ide o novodobú kultúrnu turistickú ces-
tu. Je odvodená a situovaná do koridoru pô-
vodnej cisársko-kráľovskej poštovej cesty. So 
sprievodcom sme sa rozlúčili a naša prechádz-
ka ďalej viedla k Tatranskej galérii, kde sme si 

v interiéri galérie so záujmom prezreli výstavu 
ruskej realistickej maľby – Pieseň duše.

Cieľom a prioritou našej exkurzie je aplikácia 
získaných poznatkov v službách cestovného 
ruchu počas odborného výcviku žiakov.

Bc. Mária Modričová

zo života SSOŠ

„Škola hrou“

Po stopách histórie
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Dňa 19. decembra 2017 sa študenti Súk-
romnej strednej odbornej školy v Bardejove 
zúčastnili na odbornej exkurzii v Múzeu Voj-
techa Löfflera v Košiciach.

V múzeu si študenti prezreli stálu expozíciu 
sochárskych prác Vojtecha Löfflera a jeho 
bohatú umeleckú zbierku košických výtvar-
níkov. Súčasťou expozície je aj Pamätná izba 
Vojtecha Löfflera a viac ako 2 000 exponátov, 
ale aj ojedinelá zbierka autoportrétov košic-
kých autorov dvadsiateho storočia, zbierka 
ľudovej keramiky a umelcova vlastná sochár-
ska tvorba.

V zbierke autoportrétov Vojtecha Löfflera si 
prezreli diela niekoľkých generácií autorov, 
ktorí boli podstatní pre vývoj košického vý-
tvarného umenia uplynulého storočia. Sú 
v nej zastúpené osobnosti košického maliar-
stva – Konštantín Kövári-Kačmarik, Ľudo-
vít Čordák, Eugen Krón, Konštantín Bauer, 
Ľudovít Feld, Imrich Oravecz, Július Jakoby, 
Juraj Collinásy, Alexander Eckerdt, diela Šte-
fana Roskoványiho či Michala Čičváka. Voj-
tech Löffler si uvedomoval zásadnú potrebu 

podpory najmladšej umeleckej generácie. 
Svoje rozhodnutie venovať vlastnú zbierku 
mestu podmienil vznikom výstavnej scény 
pre súčasné umenie v prízemnej časti múzea, 
vďaka čomu sa vytvoril priestor na vystavova-
nie pre mladých a začínajúcich umelcov.

My sme si tu mohli prezrieť tvorbu rodi-
ny Feďkovičovcov, ktorá bola pre študentov 
naozaj veľmi inšpiratívna. Zo spomienok 
pamätníkov a konania samotného umelca 
môžeme badať veľkorysosť a presvedčenie 
o potrebe pomáhať, pričom tieto hodnoty sú 
citeľné v celoživotnom postoji Vojtecha Löf-
flera. V kolekcii nájdeme diela umelca zo 40., 
z 50., zo 60. rokov až po úplný záver samot-
nej umelcovej tvorby. Na základe toho môže-
me vnímať hodnoty jeho sochárstva a voľné 
premeny sochárskeho videnia. V jeho tvorbe 
dominovali materiály ako kameň, bronz, cín, 
mramor a exotické drevo.

Po tejto prehliadke si študenti ešte vychutnali 
atmosféru Vianoc v meste Košice a po spoloč-
nej prehliadke mesta sa vlakom vrátili domov. 
Táto exkurzia bola pre nich určite veľmi pod-

netná a verím, že získané poznatky využijú vo 
svojej ďalšej tvorbe.

Mgr. M. Popjaková

Je už tradíciou, že sa počas tretieho adventné-
ho víkendu stretávajú v priestoroch Športovej 
haly v Bardejove remeselníci z celého okolia. 
Koná sa tu Vianočný jarmok remesiel. Ani 
v  tomto roku to nebolo inak a v dňoch 16. 
až 17. decembra 2017 patrila športová hala 
remeselníkom a návštevníkom vianočných re-
meselných trhov.

Už ôsmykrát sa na tejto akcii zúčastnili aj 
študenti Súkromnej strednej odbornej školy 
v  Bardejove. Žiaci odboru propagačná grafi-
ka a animátor voľného času si opäť pripravili 
pre tých najmenších návštevníkov zaujímavé 
výtvarné tvorivé dielne, kde spolu s deťmi pri-
pravovali vianočné pozdravy. Ukázali im prácu 
s rôznymi výtvarnými pomôckami a technika-
mi a predviedli svoje zručnosti pri práci. Náv-
števníci si v tvorivých dielňach mohli vyskúšať 
svoju šikovnosť. Ich výsledkom bol vlastný vý-
robok, ktorý si ako pamiatku na tento vianoč-
ný jarmok mohli odniesť domov. Odmenou 

pre študentov a pedagógov bol naozaj veľký 
záujem návštevníkov. Študenti z odborov ope-
rátor drevárskej a nábytkárskej výroby priniesli 
ukázať svoje výrobky z dreva, ale svoju tvorbu 
tu predviedli aj dievčatá z odboru kozmetička, 
vizážistka a kaderníčka. Naše majsterky odbor-
ného výcviku v odbore hostinský napiekli spo-
lu so študentmi vianočné pečivo, ktoré malo 
tiež veľký úspech.

Študenti našej školy v Bardejove predviedli 
návštevníkom Vianočného jarmoku remesiel 
svoju šikovnosť a kreativitu pri práci a ukázali 
ostatným rovesníkom, že práca a štúdium vo 
zvolenom odbore ich baví a prináša im radosť. 
Túto radosť sa snažili počas týchto advent-
ných predvianočných dní preniesť na malých 
i veľkých návštevníkov Vianočného jarmoku 
remesiel. Dúfame, že sa im to spolu s ich peda-
gógmi aj podarilo.

 Mgr. Popjaková

13výrobné družstevníctvo

Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach

Vianočný jarmok remesiel v Bardejove

zo života SSOŠ
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V dňoch 25. až 28 januára 2018 sa konala gastronomická výstava 
Danubius Gastro. Tak ako každý rok, ani tento ročník nebol pre našu 
Súkromnú strednú odbornú školu v Poprade výnimkou. Na exkurzii 
sa zúčastnili žiaci z odborov cukrár, kuchár a čašník.

Veľtrh, ktorý hýri najnovšími trendmi z oblasti gastronómie, hotelier-
stva a cestovného ruchu mal čo ponúknuť aj v tomto ročníku. Žiaci sa 
oboznámili nielen s ponukou slovenských a zahraničných potravín, ale 
aj technologickými novinkami v gastronómii. Obzory si rozšírili v ob-
lasti cestovného ruchu, kde si mohli pozrieť prezentácie cestovných 
kancelárií zo Slovenska, ale aj z exotiky. Táto výstava priniesla pote-
šenie všetkých našich zmyslov. Z každej strany rozvoniavali špeciality 
šéfkuchárov a profesionálnych cukrárov v sprievodných podujatiach. 
Ochutnávky boli malým, ale o to lepším bonusom na priblíženie chu-
tí. Žiaci zhodnotili výstavu ako inšpiratívnu a rozširujúcu obzory do 
budúcnosti. Bol to pre nich neopakovateľný zážitok s prísunom no-
vých informácií.

Mgr. Alžbeta Rabianská

Podnikateľské pohraničie – Poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva je 
názov projektu, do ktorého sa v školskom roku 2017/2018 zapojila 
Súkromná stredná odborná škola v Bardejove prostredníctvom Hor-
nošarišského osvetového strediska. 32 študentov našej školy malo 
možnosť štyrikrát vycestovať do partnerskej školy Zespół Szkół Kształ-
cenia Ustawicznego v Krosne. Každý mesiac počas dvoch dní pobytu 
pracovali v skupinách s poľskými študentmi a ich cieľom bolo vytvoriť 
simulovanú firmu a jej propagáciu prostredníctvom webových strá-
nok, videa a fotografie. Študenti získali hlavne nové poznatky z oblasti 
počítačovej grafiky, ale aj z oblasti praktickej ekonomiky a podnikania.

Projekt bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať na slovenskej stra-
ne a v závere školského roka získajú študenti európsky certifikát.

Okrem množstva vedomostí pri zakladaní firmy a jej propagácii si štu-
denti z pobytov v poľskom Krosne odniesli množstvo zážitkov, nových 
priateľstiev, spoznali nové mesto, novú kultúru, čím sa oživil a zatrak-
tívnil výchovný a vzdelávací proces na našej škole.

Mgr. Mária Pinzíková

zo života SSOŠ

Je lepšie raz vidieť,  
ako stokrát počuť

Podnikateľské pohraničie –  
Poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva



Žijeme v časoch, kde každá vec má svoje kla-
dy a zápory a preto je dôležité porovnávať. 
Porovnávaním sa dozvieme charakteristické 
črty, odlišnosti daných vecí a podľa toho sa 
rozhodneme. Nakupovanie, bežná viac-me-
nej každodenná činnosť človeka. Trend v ob-
lasti nakupovania sa za posledné roky veľmi 
zmenil. Ľudia uprednostňujú internetový 
nákup pred osobným nákupom. Je to téma, 
ktorej by sa dalo venovať veľa času. Dá sa na 
ňu pozerať z pohľadu predajcu, ale aj z po-
hľadu spotrebiteľa. Obchod má dlhú históriu 
vývoja. Prvopočiatky obchodu siahajú až do 
najstarších čias a odvtedy sa obchod zdoko-
nalil zo všetkých stránok.
Aj keď sa kamenný obchod medzi ľuďmi teší 
veľkej priazni, pretože je založený na tradícii 
a zvykoch, ktoré sa len ťažko opúšťajú, bu-
dúcnosť nakupovania je možné vidieť v čoraz 
väčšej miere na internete. O elektronický ob-
chod je preto vzrastajúci záujem, čo spôsobu-
je mierny pokles záujmu o kamenný obchod. 
Pre čoraz väčší počet zákazníkov sa stal inter-
net súčasťou každodenného života. Elektro-
nické bankovníctvo, rezervovanie dovolenky, 
hľadanie nových knižných titulov, ponuka 
na aukciách či dokonca nákup áut prostred-
níctvom internetu, sú dnes už považované 
za samozrejmosť. Súčasnosť nám však vďaka 
internetu predkladá veľmi efektívny spôsob 
nakupovania a to kombináciou nakupovania 
cez internet a nakupovaním v kamenných 
obchodoch. Pri mnohých kategóriách tova-
rov sú pre spotrebiteľov kamenné obchody 
stále najsilnejším miestom nákupu. Príleži-
tosť vidieť produkt, cítiť ho a vyskúšať si ho, 
môže byť pre mnohých z nás naďalej silným 
magnetom. 

Nakupujte v pohodlí domova 
Internetové nakupovanie predtým považova-
né za nadštandardnú záležitosť sa dnes presu-
nulo do bežného života. Nahradilo písomnú, 
telefonickú, ale aj osobnú ponuku tovaru.

Výhodou online nakupovania je rýchly a po-
hodlný nákup priamo z obývačky, ktorý nie 
je obmedzený otváracími hodinami. Kupu-
júci môže naraz prechádzať aj viacero pre-
dajní a porovnať ich ponuky, čím ušetrí čas. 
V neposlednom rade býva v internetových 
obchodoch tovar lacnejší ako v klasických 
predajniach. Samozrejme, že tento druh na-
kupovania má aj svoje nevýhody. Zákazník si 
nemôže tovar chytiť, prezrieť a vyskúšať. Pri 
nákupe platí aj za poštovné, balné, pripojenie 
do siete a dodanie tovaru môže dlhšie trvať. 
Pri nakupovaní cez internet by sme si mali 
dať pozor na falošné e-shopy a podvodníkov. 
Predtým ako zásielku preberieme, mali by 
sme si ju podrobne skontrolovať. Odporúča 
sa skontrolovať kontakt a miesto, kde sa firma 
nachádza a skontrolovať, či je zapísaná v ob-
chodnom registri. Mali by sme si dávať pozor 
na skryté poplatky pri nákupe. Pri značko-
vom tovare sa treba uistiť, či nejde o fejk.
Nemalú úlohu pri vyhľadávaní internetových 
obchodov zohrávajú katalógy e-shopov. Ne-
spokojnosť zákazníkov s internetovými ob-
chodmi vyplýva predovšetkým z neschopnos-
ti dodať objednaný tovar v danom termíne, 
nižšia kvalita výrobkov, ako je popisovaná na 
stránkach či neochota poriadnej komuniká-
cie zo strany internetových obchodov.
Ako je to s nakupovaním cez internet na Slo-
vensku?
Viac ako polovica užívateľov internetu na 
Slovensku si zvykne aspoň raz za mesiac 
a  častejšie prezerať stránky rôznych interne-
tových obchodov. Nakupovanie cez internet 
využíva vyše milióna užívateľov internetu, čo 
znamená, že službu nakupovania cez internet 
využíva na Slovensku zhruba každý druhý 
užívateľ internetu. Najčastejšie nakupujú 
Slováci knihy, oblečenie a obuv, elektroniku, 
lístky/vstupenky na športové, kultúrne a  iné 
spoločenské podujatia, ako aj dovolenky 
a cestovné lístky. Muži nakupujú cez internet 
predovšetkým počítače, mobily, elektroniku, 

auto-moto, ženy uprednostňujú pri nákupe 
cez internet oblečenie a obuv, potreby pre 
deti, kozmetiku, parfumy či šperky.
Trend online nakupovania je nastavený a je len 
na samotných obchodníkoch, či spolu s rastú-
cim počtom ľudí nakupujúcich cez internet, 
bude rásť aj počet spokojných zákazníkov.

Aj niektoré naše členské družstvá sa uchopili 
príležitosti a ich výrobky si môžete objednať 
priamo cez ich e-shopy. Sú to družstvá:
ATAK Prešov: www.vsetkopresport.sk
OKRASA Čadca: www.okrasa.sk
TATRACHEMA Trnava: eshop.tatrachema.
com

Nakupovať však môžete aj v kamenných pre-
dajniach našich družstiev (obchod + služby):
ATAK Prešov, Jarkova 4, Prešov
DEKOR GARDEN, Námestie slobody 5, 
Banská Bystrica
NOVOCHEMA Levice, Nixbrod 28, Levice
TATRACHEMA Trnava, Bulharská 40, Trnava
Autoservis KOVOHRON VD Nová Baňa, 
Štúrova 39, Nová Baňa
DRUTECHNA Bratislava,  
Autoservis Trenčianska 57, Bratislava
REMESLOSERVIS Nitra, Bratislavská 2, 
Bratislava
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Online nakupovanie verzus 
kamenné obchody

infoservis
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Viete, prečo sú výstavy pre každý podnikateľ-
ský subjekt dôležité?

Výstavy poskytujú oproti ostatným médiám 
jedinečnú výhodu – nasadením všetkých 
komunikačných nástrojov viesť rozhovor so 
zákazníkom.

Do prezentácie na výstave vloží firma nemalé 
finančné, ale aj časové prostriedky a preto od 
nej očakáva návrat tejto investície. Preto pri 
rozhodovaní o účasti na výstave si vedenie fir-
my kladie logickú otázku:

Čo treba urobiť, aby sa prostriedky vložené 
do účasti firmy na výstave vrátili?

Na začiatok je nutné si uvedomiť, že výsta-
va alebo veľtrh je významný marketingový 
nástroj. Preto nie je možné obmedziť sa len 
na samotnú prezentáciu firmy v stánku po-
čas konania výstavy, ale dôkladne a hlavne 
s dostatočným časovým predstihom sa na ňu 
pripraviť.

Máme pre vás niekoľko hlavných zásad prí-
pravy na výstavu alebo veľtrh.

•  Treba si zadefinovať reálne ciele účasti na 
výstave. Čo chceme na výstave dosiahnuť, 
čo chceme prezentovať a ako by mala naša 
prezentácia vyzerať. Ciele majú byť: kon-
krétne, merateľné a písomné, motivujúce, 
predstaviteľné, realizovateľné a  etické. Len 
presne definované ciele dávajú základ pre 
všetky neskoršie rozhodnutia pri príprave 
účasti na výstave.

•  Dôležitý je výber vhodnej výstavy a  pri-
hlásenie na ňu sa s dostatočným časovým 
predstihom.

•  Účasť na výstave je vhodné zakomponovať 
do svojej reklamnej kampane a podľa termí-
nu konania výstavy prispôsobiť časový plán 
kampane.

•  Je tiež veľmi potrebné zabezpečiť účasť náv-
števníkov vo vašom stánku. Po včasnom 

prihlásení na výstavu budete mať dostatok 
času na jej prípravu a na rozoslanie pozvá-
nok na výstavu. Vytvorte dôvod, prečo má 
návštevník prísť do vášho stánku. Výbor-
ná je inzercia vašej účasti na výstave v od-
borných médiách. Vytvorenie odborného 
programu, súťaže, autogramiády, šou, vy-
tvorenie svojho odborného programu.

•  Veľmi dôležitý je vzhľad výstavného stánku. 
Pripravte si atraktívny projekt a  spolupra-
cujte pri tom s odborníkmi.

•  Rozpočet na účasť na výstave by mal byť čo 
najpodrobnejší. Už počas plánovania treba 
zostaviť finančný plán, ktorý by mal zabez-

pečiť vykrytie nákladov. Finančný plán je 
postavený na číselných odhadoch, prípadne 
na predošlých skúsenostiach s akciami po-
dobného typu.

•  Je výborné vypracovať si časový plán ro-
kovaní s konkrétnymi návštevníkmi, ktorí 
potvrdili svoju návštevu vo vašom stánku.

•  Môžete sa tiež aktívne zapojiť do organizo-
vania výstavy formou spolupráce s organizá-
torom výstavy. A to účasťou na odbornom 
programe, prihláste sa do súťaží a dbajte na 
to, aby sa meno vašej firmy objavovalo v PR 
článkoch o výstave.

•  Dôraz klaďte na prípravu katalógov, cen-
níkov, propagačných materiálov a darčeko-
vých predmetov.

•  Zvážte a pripravte si využitie priestorov, 
ktoré poskytuje výstavisko (konferenčné 
miestnosti, reštaurácie, press centrum).

Po výstave si poctivo zhodnoťte, či vaše ciele 
boli naplnené. V prípade, že nie, analyzujte 
dôvody ich nenaplnenia. Spoliehať sa len na 
to, že výstavu organizuje niekto iný a ten sa 
má postarať o všetko, je hazard s vlastnými 
peniazmi.

Nevýhodou výstav je, že sa na nich prezentu-
je rovnako aj konkurencia. Na druhej strane 
máte možnosť pozitívne sa od konkurencie 
odlíšiť. A práve v prípade čoraz podobnejších 
produktov môže vystavovateľ využiť možnosť 

infoservis

Výstavy znamenajú komunikáciu
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rada VSOCaZˇ

takzvaného event-marketingu, alebo po na-
šom zážitkový predaj.

Posledným dôležitým ukazovateľom je sku-
točnosť, či vystavovateľ na výstave získal ne-
jaké dôležité poznatky. To môžu byť napr. 
informácie pre vývoj produktov, organizačný 
rozvoj, informácie o trendoch na trhu, infor-
mácie dôležité z hľadiska odbytu alebo logis-
tiky. Všetky takéto informácie treba zahrnúť 
do záverečnej správy a túto treba dať k dis-
pozícii všetkým oddeleniam podniku, aby 
mohli z nej čerpať námety do budúcnosti.

Čo chystá rada VSOČaZ 
pre družstevníkov?

Či sa nám to páči alebo nie kalendár, ale 
aj pohľad z okna nám dávajú vedieť, že jar 
je za dverami. Musíme sa pomaly zmieriť 
s  tým, že je koniec zimnému leňošeniu 
a my už čoskoro budeme môcť obdivovať 
prekrásnu jarnú prírodu. Mnohí z nás nie-
len z okna či balkóna. Vyzbrojení poriad-
nou turistickou výbavou a dobrou náladou 
pôjdeme v  ústrety novým zážitkom, no-
vým miestam a novým stretnutiam.
Toto obdobie prekrásnych prechádzok, ale 
aj náročných túr by sme vám aj my, čle-
novia Rady, chceli predĺžiť až do úžasného 
jesenného obdobia, a tak pre vás aj tento 
rok pripravujeme tradičný turistický zraz. 
Počas neho si ako zvyčajne môžeme zme-
rať svoje sily s prírodou, často aj s počasím 
a v neposlednom rade aj sami so sebou. Po 
úžasných zážitkoch z posledných ročníkov 
turistického zrazu, ktoré sa konali vo Vy-
sokých aj v Belianskych Tatrách, pre vás 
tento rok pripravujeme zmenu lokality, 
aby sme spolu mohli preskúmať aj ďalšie 
prekrásne miesta nášho Slovenska.
Tohtoročný turistický zraz by sa mal teda 
konať v termíne 21. – 23. septembra 2018 
v hoteli Tatrawest Zuberec.
Poloha hotela ponúka veľa možností na 
preskúmanie pre mnohých z nás doteraz 

nepoznanej oravskej krajiny. My sa bude-
me snažiť pripraviť pre vás taký program, 
aby ste prežili krásne chvíle pod tatranský-
mi štítmi. Keďže už sám názov hovorí, že 
ide hlavne o turistiku, chceli by sme vám 
počas naplánovaných túr ukázať či už Sivý 
vrch (1 805 m n. m.), štyri Roháčské plesá, 
alebo vrch Rakoň, ktorý ponúka nádherný 
pohľad na panorámu Roháčov a aj poľ-
ských Tatier, no pripravený je aj náročný 
výstup na vrchol Volovec (2 063 m n. m.). 
Pre tých, čo si chcú hlavne oddýchnuť, 

prejsť sa a zrelaxovať v krásnej prírode, po-
núkame nenáročnú prechádzku s krásnym 
výhľadom na obec Zuberec a panorámu 
Roháčov, alebo možnosť prezrieť si Pro-
siecku a Kvačiansku dolinu, ktoré patria 
k najkrajším dolinám Slovenska.
Toto všetko a tiež sprievodný program, 
ktorý sľubuje veľa zábavy, či už pri ve-
černom posedení s hudbou, či zmeraní 
si síl a  zručností pri zábavných súťažiach. 
Možnosť stretnúť sa opäť s družstevníkmi 
z celého Slovenska, by mohlo byť pre vás 
tou hlavnou motiváciou, aby ste sa aj na 
tohtoročnom turistickom zraze zúčastni-
li. Potom už bude stačiť zbaliť si so sebou 
poriadnu dávku dobrej nálady, ak sa dá aj 
pekného počasia. Nové zážitky a prekvape-
nia na seba nedajú dlho čakať.

Okrem turistického zrazu Rada VSOČaZ 
každoročne pripravuje a organizuje športo-
vé podujatie bowlingový turnaj, ktorý by 
sa mal konať v mesiaci máj a na ktorý vás 
tiež srdečne pozývame.

Na záver mi dovoľte popriať vám krásne 
prežitie prichádzajúcich veľkonočných 
sviatkov, veľa slnečných dní preplnených 
pohodou a radosti z prebúdzajúcej sa prí-
rody a veľa zážitkov so svojimi blízkymi.

Martina Marhevská,
predsedníčka Rady VSOČaZ
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Na slávnostnom otvorení izby Snoezelen 
v  neziskovej organizácií DOSOS Sobrance 
sa v predvianočný čas zišlo veľa významných 
hostí. Na otvorení sa zúčastnil primátor mes-
ta Sobrance Ing. Pavol Džurina, zástupca 
primátora Ing. Roman Oklamčák, poslanci 
miestneho zastupiteľstva, dekan gréckokato-
líckej farnosti otec ThLic. Jozef Kellő so svo-
jím pomocníkom pánom kaplánom.

Na úvod sa slova ujala riaditeľka neziskovej 
organizácie Bc. Eva Dobiášová, ktorá všet-
kých čo najsrdečnejšie privítala. Predstavila 
domov sociálnych služieb, v ktorom majú 
v súčastnosti 11 klientov s mentálnym a teles-
ným postihnutím. Pri všetkých činnostiach, 
ktoré robia, sa rozhodli zriadiť izbu Snoeze-
len. Je to nová terapia, ktorá sa v súčasnosti 
začína vo veľkom využívať. Základom je bie-
la miestnosť, v ktorej sú pospájané svetelné 
efekty na zrakovú stimuláciu, hmatové efekty, 
alebo vibračné efekty. Táto terapia je výborná 
v tom, že sa v nej dá pospájať viac druhov 
terapií.
Izbu zriadili z vlastných zdrojov a z príspevku 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR v rámci dotácií. Finančne tiež pomohla 
predsedníčka COOP PRODUKT SLO-

VENSKO, ktorá je krstnou mamou Dozá-
čikov, a tiež DOZA výrobné družstvo, ktoré 
má zriadenú chránenú dielňu a zamestnáva 
21 pracovníkov, pre ktorých vytvárajú pra-
covné miesta.

Bc. Eva Dobiášová vyjadrila poďakovanie 
a radosť z toho, že otec Jozef posvätí a uvedie 
do života izbu Snoezelen, aby sa v nej všetci 
cítili dobre. Na záver príhovoru pani riaditeľ-
ka uviedla, že táto práca je ťažká a namáhavá, 
ale veľmi krásna. Po úvodných slovách pokra-
čoval v príhovoroch primátor mesta Sobrance 
a povzbudil všetkých, ktorí sa starajú a vytvá-
rajú úžasné podmienky pre klientov domova 
sociálnych služieb v ich práci. Konštatoval, že 
v ich zariadení nie je prvý a verí, že ani nie 
posledný krát. S pani riaditeľkou začal spolu-
pracovať už v roku 2008. Je veľmi rád, že je 
vôľa zo strany poslancov vyjsť v ústrety a po-
máhať neziskovej organizácii. Ako príklad 
uviedol, že v roku 2017 dali finančné pros-
triedky na výmenu okien. Pán primátor pri-
sľúbil pomoc aj do budúcnosti. Na záver za-
želal pani riaditeľke, aby ju nikdy neopustila 
vnútorná energia a sila, pre ktoré ju obdivuje. 
Poďakoval klientom zariadenia za nádherné 
kresby, ktoré venovali do mestského kalen-

dára v spolupráci s umelcami z mesta. Pani 
Bc. Silvia Vaľková prezentovala dôvod vzniku 
izby Snoezelen. Od začiatku, keď rozmýšľali, 
ako by skvalitnili služby a hľadali možnosti, 
našli na zahraničných portáloch informácie 
o izbách Snoezelen a povedali si ÁNO, to je 
presne to, čo by mohli urobiť. Začali spolu-
pracovať s firmou Trilobit. Dali im návrhy 
a možnosti, no jednoduché to nebolo. Je to 
výsledok dvojročnej práce, keď v prvom kole 
nebol projekt na finančnú dotáciu schválený. 
No nevzdali sa a v druhom kole im projekt 
schválili. Vďaka výnimočným ľuďom sa celý 
projekt podaril a izba je pripravená pre klien-
tov na používanie. 
 
Následne pani riaditeľka s pánom primáto-
rom slávnostne prestrihli pásku a otec Jozef 
posvätil priestory. Potom sa všetci presunuli 
na obhliadku izby. Bc. Eva Dobiášová vysvet-
lila, čo všetko sa dá v priestoroch s klientmi 
robiť. Ukázala možnosti a s pomocou kolegy-
ne predstavili jednotlivé pomôcky, ako a na 
čo slúžia. Na záver „deti“, ako svojich klien-
tov dôverne volá pani riaditeľka, zaspievali 
vianočné pesničky.

Z.C.

Otvorenie izby Snoezelen Dosos, n. o.

Karneval

NO CPS Dokorán

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

Fašiangy, čas hodovania, veselice, zábav a ple-
sov. V našom zariadení tak ako každý rok, 
ani tento nesmel chýbať karneval. Klienti 
a  zamestnanci si pripravili masky, výzdobu, 
tradičné dobroty ako chlieb s masťou a pó-
rom, škvarkovú nátierku, fánky, štrúdle a iné 
dobroty.

V spojení s muzikoterapiou to bolo skvelé. 
Zaspievali sme si pesničky, ktoré sme sa nau-
čili počas roka, predstavili si masky – niektorí 
sa nespoznali. Veľa sme sa nasmiali, tancovali 
a súťažili. Smiech, spev, tanec, hry a fašiango-
vé dobroty nám dodali dobrú náladu a ďalšie 
nezabudnuteľné zážitky.

Bc. Silvia Vaľková
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Arteterapia a Sobranský kalendár

Vianočný bazár

S myšlienkou maľovať obrázky do Sobran-
ského kalendára k nám prišla pani Marienka 
Kasičová, kultúrna referentka mesta Sobrance 
v minulom roku v lete. V rámci arteterapie 
sme za prítomnosti miestnych maliarov začali 
maľovať najprv kriedou a neskôr aj akrylový-
mi farbami priamo na plátno. Boli to úžasné 
dva dni maľovania, na ktoré máme nezabud-
nuteľné spomienky. Aj keď sme na začiatku 
mali obavy ako to zvládneme, naše obavy sa 
rozplynuli hneď, ako sme chytili farby a štet-
ce do ruky. Radosť z maľovania a ešte viac 

z prítomnosti nových neznámych tvárí medzi 
nami dokazujú nielen samotné obrázky, ale 
aj pomaľované ruky a tričká. Účasť maliarov 
mala svoj význam, podporovali a navrhovali 
našim klientom, deťom možnosti a u mno-
hých sa vybudovali krásne väzby, čoho výsled-
kom je kalendár na rok 2018.

Na samotný kalendár sme dosť dlho čakali 
a nikto si nevedel predstaviť, ako to bude vy-
zerať. No výsledok stál za to. Druhú adventnú 
nedeľu počas Vianočného bazára bol kalendár 

slávnostne uvedený do života v Dome kultú-
ry v Sobranciach za prítomnosti primátora 
mesta – Ing. Pavla Džurinu a zástupcu pri-
mátora Ing. Romana Oklamčáka, maliarov 
pánov Dubničku, Kalanina, Kováča, Pšaka 
a pani Zolákovej, poslancov a celej verejnosti. 
Akcia bola vopred a skvelo naplánovaná. Kaž-
dý klient bol osobne predstavený verejnosti, 
čo ich viac pomohlo začleniť do verejného 
života našej spoločnosti ako plnohodnotných 
a životaschopných osobností. Žiarivé očká 
a očakávanie doplnil program folklórneho sú-
boru Torysa, ale aj program našich klientov. 
Najkrajšou odmenou bolo slávnostné uve-
denie kalendára do života veľkolepým vodo-
pádom ružových a bielych lupienkov konfiet 
a nechýbalo ani poďakovanie primátora Pavla 
Džurinu klientom za ich pozitívny prístup 
k tvorbe kalendára napriek hendikepu a od-
menil ich anjelom a samotným kalendárom. 
Vianočná atmosféra ešte viac umocňovala ra-
dosť z našej práce.

Bc. Silvia Vaľková

Predvianočný čas je najkrajší z celého roka. 
Vtedy sme lepší, prívetivejší, milší a plní oča-
kávania z nadchádzajúcich sviatkov. Organi-
zujú sa benefičné koncerty a akcie, naplnené 
pocitom šťastia a potreby pomáhať.

10. december sa niesol v podobnom duchu. 
Už druhýkrát sme sa zúčastnili na Vianoč-
nom bazári, ktorý organizuje mesto Sobran-
ce. Aj keď sme zo začiatku mali problémy 
s umiestnením stánku, všetko dobre dopadlo 
a my sme sa mohli prezentovať našimi vý-
robkami, ktoré sme tvorili počas pracovnej 

terapie. Získané finančné prostriedky sa pou-
žijú na dovybavenie terapeutickej miestnosti, 
ktorú sme v ten deň slávnostne otvorili a má 
slúžiť klientom na skvalitnenie poskytovanej 
sociálnej služby. 

Radosť a prezentácia na akciách nás posúva 
vpred a už teraz sa tešíme na podobnú akciu, 
na ktorej budeme prezentovať zručnosť a ši-
kovnosť našich klientov.

Bc. Silvia Vaľková
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Európsky parlament 
prijal dňa 27. aprí-
la 2016 Všeobecné 
nariadenie o ochra-
ne fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, tzv. GDPR (Gene-
ral Data Protection Regulation). Zo všetkých 
strán sme počúvali, že ide o akúsi revolúciu 
v oblasti regulácie ochrany osobných údajov, 
čo sa v našej krajine premietlo do prijatia 
nového zákona o  ochrane osobných údajov 
č. 18/2018 Z.z.. Tento nahrádza zákon č. 
122/2013 Z.z. o  ochrane osobných údajov 
a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov .

Nový zákon č 18/2018 Z.z však neprináša 
žiadne extrémne nóvum, pretože väčšina le-
gislatívnych inštitútov už bola v našej legis-
latíve aplikovateľná v praxi, a to v  ust. § 23 
zákona č. 122/2013 Z.z.. To potvrdzuje, že 
slovenská legislatíva v oblasti ochrany osob-
ných údajov je považovaná za jednu z   naj-
prísnejších v rámci krajín Európskej únie.

Celú situáciu však nemožno zľahčovať, na-
koľko za „opomenutie“ ochrany osobných 
údajov na základe novej právnej úpravy hro-
zí pokuta vo výške 20 000 000 EUR alebo 
v prípade podniku pokuta do 4 % z celkové-
ho ročného obratu za predchádzajúci účtovný 
rok. 

GDPR sa bude dotýkať zamestnávateľov, ale 
aj ostatných podnikateľských subjektov, kto-
rí spracúvajú osobné údaje fyzických osôb 
v  rámci svojej podnikateľskej činnosti, t.z. 
zamestnancov, klientov vrátane prevádzkova-
teľov kamerových systémov, prevádzkovateľov 
webových stránok (e–shopov) a sprostredko-
vateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje pre 
prevádzkovateľov. 

GDPR je pomerne rozsiahle. Hlavné zmeny, 
ktoré sa dotknú podnikateľov najviac: 
I. Rozšírenie definície osobných údajov – 
za osobný údaj možno považovať meno, ad-
resu, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, 
osobný stav, občianstvo, vyobrazenie tváre, 
telefónne číslo, cookies, lokalizačné údaje či 
IP adresu. Do režimu osobitných osobných 
údajoch sa radia údaje o rasovom či etnickom 

pôvode, zdravotnom stave, sexuálnej orientá-
cii, genetické a biometrické údaje, ekonomic-
ká, kultúrna alebo sociálna identita.  
II. Sprísnenie požiadaviek na  súhlas  
dotknutej osoby – ide o jeden z primárnych 
cieľov GDPR. Súhlas dotknutej osoby sa 
nemá používať ako primárny právny základ 
spracúvania údajov, ale majú sa využívať iné 
právne základy, napríklad zmluvy. Ak však 
bude používaný jednoduchý súhlas, tento 
musí byť jasný, nepodmienený a aktívny pre-
jav vôle  dotknutej osoby, ktorý  nesmie byť 
skrytý v obchodných podmienkach, ani pod-
mienený poskytnutím nejakého plnenia či 
dodaním tovaru. Mlčanie, začiarknutie políč-
ka či nekonanie nebude považované za platný 
súhlas. Zároveň späťvzatie súhlasu bude mu-
sieť byť rovnako jednoduché ako jeho udele-
nie. GDPR zavádza podmienku, že spracú-
vanie osobných údajov osoby mladšej ako 16 
rokov je prípustné len vtedy, ak k tomu udelil 
súhlas jej zákonný zástupca. 
III. Právo na zabudnutie a  vymazanie  
dotknutých osôb – ak fyzická osoba požiada 
o výmaz svojich osobných údajov (napríklad 
životopisu či motivačného listu zaslaného 
spoločnosti, ktorá uchádzača o zamestnanie 
neprijala), podnikateľ bude povinný takejto 
žiadosti vyhovieť. Podľa GDPR bude mať 
každý za určitých podmienok navyše právo 
požadovať, aby jeho osobné údaje boli úplne 
vymazané z internetových vyhľadávačov ako 
Google, Zoznam. 
IV. Právo na prenos svojich osobných 
údajov – každá osoba bude mať právo na 
bezplatné získanie svojich osobných údajov, 
ktoré predtým sama poskytla prevádzkovate-
ľovi a tieto údaje následne odovzdať inému 
prevádzkovateľovi. Pôvodný prevádzkovateľ 
tak bude povinný požadované osobné údaje 
v štruktúrovanom, bežne používanom a stro-
jovo čitateľnom formáte (napr. XML) vydať 
dotknutej osobe a umožniť ich prenos za úče-
lom ďalšieho použitia. Tomuto právu by mali 
venovať pozornosť najmä prevádzkovatelia 
e-shopov a na svoje stránky včas implemen-
tovať príslušnú funkciu. 
V. Ustanovenie tzv. zodpovednej osoby 
GDPR – prikazuje prevádzkovateľom: 
a)  všetkých orgánov verejnej moci  a verej-

noprávnych subjektov  s výnimkou súdov 
pri výkone ich právomocí; 

b)  prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, 
ktorých hlavnou činnosťou sú spracovateľ-
ské operácie, vyžadujúce si vzhľadom na 
svoju povahu, rozsah a/alebo účely pravi-
delné a systematické monitorovanie do-
tknutých osôb vo veľkom rozsahu; 

c)  prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, 
ktorých hlavnou činnosťou je spracúvanie 
osobitných kategórií údajov vo veľkom 
rozsahu alebo spracúvanie osobných úda-
jov, týkajúcich sa uznania viny za trestné 
činy a priestupky;

d)  prevádzkovateľov, u ktorých to stanoví 
zvláštny právny predpis. 

VI. Povinnosť viesť záznamy o spracúvaní 
osobných údajov – bude mať každý podni-
kateľ, ktorý zamestnáva minimálne 250 za-
mestnancov, prípadne podnikateľ s menej než 
250 zamestnancami, ktorý spracúva osobné 
údaje pravidelne (napr. v e-shope) alebo ak sú 
tieto údaje zvláštnej kategórie. Tieto záznamy 
je potrebné viesť napríklad formou prevádz-
kového denníka. 
VII. Notifikačná povinnosť – nahlasovať 
bezpečnostné incidenty Úradu na ochranu 
osobných údajov ako i dotknutým osobám. 
Podnikatelia (v postavení prevádzkovateľov 
aj sprostredkovateľov) budú povinní nahlásiť 
Úradu na ochranu osobných údajov každé 
podstatnejšie narušenie či únik osobných 
údajov, a to najneskôr do 72 hodín od zis-
tenia takéhoto bezpečnostného incidentu. 
V  prípade, že by takýto únik predstavoval 
vážne riziko pre práva dotknutých osôb, pod-
nikateľ bude súbežne povinný kontaktovať 
aj samotné dotknuté osoby, ktorých údaje 
môžu byť ohrozené. 
VIII. Povinnosť konzultácie – bude nutná 
v prípadoch, kedy určitý druh spracúvania 
osobných údajov môže predstavovať vysoké 
riziko pre práva a slobody fyzických osôb. 
V tomto prípade budú podnikatelia povinní 
vykonať analýzu vplyvu plánovaných spracú-
vaných operácií na ochranu osobných údajov. 
Najčastejšie môže ísť o prípady systematic-
kého monitorovania verejne prístupných 
priestorov alebo rozsiahle spracúvanie oso-
bitných kategórií údajov, napr. údajov o raso-
vom, etnickom pôvode či zdravotnom stave. 
Ak podnikateľ na základe spomínanej analýzy 
zistí, že jeho činnosť by mohla byť hodnotená 

Ochrana osobných údajov 
v „novom šate“



ako riziková, bude musieť požiadať Úrad na 
ochranu osobných údajov o konzultáciu.
Na základe uvedeného by tak prvým krokom 
každého podnikateľa, ktorý spracúva osobné 
údaje, mala byť analýza používaných doku-
mentov (formulárov, zmlúv, obchodných 
podmienok, podmienok ochrany osobných 
údajov) a nastavenie vnútorných postupov 
(napr. konfigurácia kamerového systému, ob-

jednávkového procesu v e-shope alebo regis-
trácie na fóre).
Samozrejme vzhľadom na rozsah zmien 
a z nich vyplývajúce povinnosti by bolo vhod-
né jednotlivé postupy implementácie konzul-
tovať s odborníkmi, poradenskými firmami 
s dostatočnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Mgr. Stanislav Halža

•  Zákon č. 5/2004 
Z. z. o službách 
zamestnanosti a 
o zmene a dopl-
není niektorých 
zákonov

Od 1. mája 2018 sa bude v nadväznosti na 
nový zákon o  sociálnej ekonomike a soci-
álnych podnikoch novelizovať aj zákon č. 
5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti. In-
tegračné podniky, ktoré budú mať štatút 
sociálnych podnikov, by mali mať možnosť 
poberať kompenzačné príspevky na mzdové 
náklady spojené so zamestnávaním znevý-
hodnených osôb bez časového obmedzenia, 
a to až vo výške 75 % oprávnených nákladov, 
najviac vo výške 60 % z celkovej ceny práce 
vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 
v hospodárstve SR.
Dodatočné náklady spojené so zamestnáva-
ním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami 
z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom sta-
ve (náklady na úpravu priestorov, pracovného 
asistenta, úpravu alebo získanie vybavenia, 
náklady priamo spojené s dopravou pracov-
níkov so zdravotným postihnutím do miesta 
práce, mzdové náklady za hodiny, počas kto-
rých je pracovník so zdravotným postihnu-
tím na rehabilitácii), sa bude sociálnym pod-
nikom poskytovať najviac počas dvoch rokov, 
a to vo výške 100 % skutočne vynaložených 
oprávnených nákladov, najviac dvojnásobok 
celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej 
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR.
Kompenzačné príspevky by sa taktiež mali 
poskytovať na úhradu nákladov vynalože-

ných na pomoc znevýhodneným osobám 
(opatrenia na podporu samostatnosti znevý-
hodneného pracovníka, jeho prispôsobenia sa 
pracovnému prostrediu, sprevádzanie tohto 
pracovníka pri sociálnych a  administratív-
nych procedúrach, uľahčovanie komunikácie 
so zamestnávateľom a pod.).
Oprávnené náklady kompenzačných prí-
spevkov kopírujú Čl. 34 a Čl. 35 Nariadenia 
(EÚ) č. 651/2014. 

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravot-
ným postihnutím vo výške povinného po-
dielu bude môcť zamestnávateľ, ktorý je ve-
rejným obstarávateľom alebo obstarávateľom 
plniť realizáciou vyhradených zákaziek vo 
verejnom obstarávaní. Výška súťažnej ceny vo 
verejnom obstarávaní na započítanie jedného 
občana so zdravotným postihnutím by mala 
byť 2 000 EUR.

•  Zákon č. 311/2011 Zákonník práce  
v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1. mája 2018 sa majú zvýšiť 
príplatky zamestnancom pri práci v noci, vo 
sviatky a cez víkend. Zvýšenie bude prebiehať 
v dvoch etapách, druhé zvýšenie sa uskutoční 
od 1. mája 2019. Taktiež by sa mal zaviesť 
nový inštitút 13. a 14. platov, ktoré budú vy-
plácané na báze dobrovoľnosti a pri splnení 
zákonných podmienok. Ako ďalšia z radu po-
vinností by mala pribudnúť zamestnávateľovi 
povinnosť zverejňovať ponúkanú mzdu v pra-
covných inzerátoch.

JUDr. Monika Zatkalíková
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legislatíva

Pripravované 
legislatívne zmeny

Neprehliadnite 
Od 1. januára 2018 sa archivácia účtovných do-
kumentov predlžuje z 5 na 10 rokov, čoho dô-
sledkom môže byť navýšenie administratívnych 
nákladov, napr. poplatku na archiváciu a úscho-
vu dokumentov najmä u tých účtovných jed-
notiek, ktoré využívajú externé priestory – sú-
kromné sklady a archivujú v písomnej podobe. 
Dlhšia lehota archivácie sa bude vzťahovať aj na 
už uzavreté účtovné roky a tie doklady, ktorým 
do konca roka 2017 neuplynie 5-ročná archi-
vačná lehota. Voľnosť archivovať v písomnej či 
elektronickej forme zostáva zachovaná. Pokuta 
za nesplnenie si archivačnej povinnosti zostáva 
zachovaná vo výške 10 000 EUR. 

Čitateľný QR kód bude od 1.januára 2018 
povinnou súčasťou pokladničných dokladov 
za účelom možnosti overenia ich platnosti on-
line. Na pokladničných dokladoch musia byť 
ďalej tovary a služby označené slovne, nebude 
postačovať číselný znak alebo alfanumerický 
kód. Okrem iného, tlačové výstupy z virtuálnej 
registračnej pokladnice (pokladničné doklady, 
pásky uzávierok a i.) musia byť vytlačené tak, 
ako ich nastavilo finančné riaditeľstvo vo svo-
jom systéme a nie je možné si ich upravovať.

Dňa 18. novembra 2017 bola schválená 
novela zákona č.79/2015 o  odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, kto-
rá nadobudla účinnosť od 1. januára 2018. 
Predmetom novely je najmä zmena viacerých 
pojmov, preukazovanie odbornej spôsobilos-
ti na nakladanie s  nebezpečnými odpadmi, 
registrácia dopravcov odpadov a  zníženie 
administratívnej záťaže malých výrobcov 
obalov. Novelizoval sa aj pojem neobalového 
výrobku, ktorý už nebude naviazaný na kódy 
colného sadzobníka, ale bude postačovať, ak 
skončí v komunálnom odpade a bude spadať 
medzi materiály uvedené v § 73 ods. 3 záko-
na (najmä výrobky z plastov, papier a lepen-
ka, sklo). Za neobalový výrobok sa nepova-
žujú knihy a taktiež boli odstránené výrobky 
z viac vrstvových kombinovaných materiálov.
Novela tiež prináša odbremenenie malých 
výrobcov obalov a neobalových výrobkov. Ak 
výrobca obalov alebo neobalových výrobkov 
uvedie na trh menej ako 100 kg obalov, resp. 
neobalov za kalendárny rok, nevzťahujú sa 
na neho viaceré povinnosti. Musí sa najmä 
registrovať v  Registri výrobcov obalov, resp. 
neobalových výrobkov, musí dodržiavať ma-
teriálové zloženie výrobku a  jeho označenie, 
viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať údaje 
z nej ministerstvu. 



relax VČutkovská dolina 
známa – neznáma

Jedna z krásnych dolín Veľkej Fatry sa na-
chádza v blízkosti Ružomberka v Národnom 
parku Veľká Fatra a jej stredom preteká potok 
Čutkovo.

V Čutkovskej doline vytvorili nadšenci a tu-
risti z Černovej náučný chodník pod názvom 
ZNÁMA – NEZNÁMA Čutkovská dolina. 
Chodník je dlhý 6,1 kilometra a má 10 tabúľ, 
6 mostíkov a 3 lavičky na sedenie. Najväčšími 
lákadlami sú až 24 metrov vysoký vodopád 
a  64 metrov dlhá tiesňava. Celkový čas ná-
učného chodníka bez počítania prestávok je 
4  hodiny a 30 minút. Najvyšší a najvzdiale-
nejší bod je Tiesňava za dierou (880 metrov) 
a prevýšenie na trase je 348 metrov. Celkové 
prevýšenie trasy je 1 380 metrov.
Desať náučných tabúľ po celej dĺžke doliny 
odhaľuje tajomstvá tunajšej fauny a flóry. Tri 
tabule sa nachádzajú v ťažšie prístupnom les-
nom teréne, takpovediac v divočine. Ukazujú 
turistom doslova klenoty, ktorými sú čarovné 
vodopády, tiesňavy, husté lesy pripomínajúce 
pralesy.

Najvyšším bodom chodníka je tiesňava 
v nadmorskej výške 850 metrov. V tejto časti 
sa museli vŕtať a sekať schody do pevnej skaly 
a inštalovať bezpečnostné ochranné zábradlie. 

Pri prácach na schodoch a mostoch sa použilo 
až 300 metrov železných tyčí na stabilizáciu 
a 7 kubických metrov drevenej guľatiny. Až 
na šiestich úsekoch museli realizátori vybu-
dovať mosty ponad potoky. Na 130 metroch 
chodníka vybudovali priečnu stabilizáciu 
proti zosuvom svahu. Dokopy ručne vykopali 

až 1,5 km chodníkov v premenlivom suťovi-
tom teréne s častými úsekmi.

Na začiatku doliny sa nachádzajú koliby, ktoré 
ponúkajú ubytovacie a reštauračné služby. Pri 
nich sú aj ihriská, na ktorých sa môžu zabaviť 
deti. Tie sa v letnom období môžu vyšantiť aj 
v detskom zábavnom parku Obrovo. Nájdu 
tu trampolínu, preliezačku, priestor vyhrade-
ný na lukostreľbu a ďalšie atrakcie. Dospelí si 
môžu zašportovať na multifunkčnom, prípad-
ne prírodnom ihrisku. Deti sa môžu takisto 
potešiť pohľadom na ovečky a diviakov, ktoré 

tu majú svoje útočisko. Je tu aj malé jazierko, 
v ktorom plávajú pstruhy.

Asi 2 km od ústia doliny sa nachádza prie-
hrada. Neďaleko od nej je lúka, na ktorej sú 
lavičky a ohniská. V doline sú aj 4 studničky 
s pitnou vodou.

Hlbšie v doline sa nachádza Chata pod Ko-
zím, odkiaľ je možné prejsť sa k v Vyšnému 
Pálenickému vodopádu. Dolinou vedie modro 
značený turistický chodník, ktorý nás dovedie 
do sedla pod Vtáčnikom. Z Čutkova je mož-
né prejsť sa na bicykli po cyklotrase do blíz-
kej Hrabovskej doliny, ktorá taktiež ponúka 
množstvo atrakcií.

Čutkovská dolina posledné roky ožíva a stáva 
sa z nej príjemné miesto na oddych. Ľudia ju 
skôr poznajú pre rekreačný areál v počiatočnej 
časti, krásne však nie sú iba drevenice, tradič-
ná kuchyňa, vodná nádrž alebo park pre deti. 
Krásu ukrýva dolina hlbšie vo svojich útro-
bách.

Ak budete mať cestu okolo Ružomberka, po-
zývame vás na čarovnú prechádzku touto pre-
krásnou dolinou, ľutovať určite nebudete.
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relaxVVeľkonočné tradičné jedlá
Hostine na Veľkú noc predchádza 40-dňový 
pôst, ktorý kresťania dodržiavajú niekoľko 
storočí. Pôst v kresťanskom ponímaní nezna-
mená len zdržanie sa istých druhov stravy, ale 
vzťahuje sa na celý spôsob života. Pôstiť by sa 
malo od zábav a tiež večierkov. Na prelome 
19. a 20. storočia veľa rodín v tomto období 
dôkladne vymylo hrnce, jedlo sa drevenou ly-
žicou a mastilo sa len rastlinnými olejmi, vý-
nimočne maslom. Ľudia sa stravovali múčny-
mi jedlami, kašami, zemiakmi, strukovinami 
a sušeným ovocím, jednoduchými polievka-
mi a omáčkami, kvasenou kapustou. Dospelí 
celkovo obmedzili svoje jedlo počas dňa. Išlo 
o odľahčenie organizmu od ťažkého jedla po 
vianočnom hodovaní.

KVETNÁ NEDEĽA
Jedlá na kvetnú nedeľu mali mať magicko-
-ochrannú silu. Na obed sa pripravili cestovi-
ny s makom alebo strukoviny. Zeleninu jedli 
tú, pri ktorej chceli, aby rýchlo vykvitla, alebo 
opačne.

ZELENÝ ŠTVRTOK
Tradičnými jedlami na zelený štvrtok boli 
jedlá zo zeleniny, s prevládajúcou zelenou far-
bou (špenát, šťaveľ, žihľavový prívarok). Zele-
ná farba mala ozdraviť telo. Varili sa cestovi-
ny, opekance, šúľance a rezance. Piekli sa tzv. 
judáše z kysnutého cesta. Tvarom majú pri-
pomínať stočený povraz, na ktorom sa obesil 
zradný biblický Judáš. Podoby pečiva bývajú 
rôzne, ale často sa na vrch pridáva med.

VEĽKÝ PIATOK
Na veľký piatok sa dodržiaval prísny pôst – 
jesť sa mohlo iba trikrát denne a to len jeden-
krát do sýta. Nejedlo sa mäso. V tento deň sa 
nepracovalo ani zem sa nesmela hýbať – nič 
sa nezasialo.

BIELA SOBOTA
Počas bielej soboty sa vypekali koláče pre 
hostí a šibačov. Na obed sa pripravovala kyslá 
polievka z vývaru z údeného mäsa zahuste-
ná vajcom. Na večeru sa jedla buď rovnaká 
polievka, alebo kapustnica s hríbmi, so zá-
pražkou, s cesnakom a korením. Po polievke 
sa jedli bryndzové alebo makové opekance. 
Gazdinky v tento deň pripravili košíky na-
plnené šunkou, klobáskami, maľovanými 
vajíčkami, bielymi koláčmi, chlebom, soľou, 
jabĺčkami, cviklou s chrenom a podobne. 
Košík prikrytý háčkovanými, tkanými alebo 
vyšívanými dečkami nosili požehnať kňazom. 
Tieto požehnané potraviny sa jedli na veľko-
nočné pohostenie a ukončovali pôst.
Z mäsitých jedál bola najčastejšie pripravo-
vaná bravčovina, varená šunka, údené mäso, 
huspenina a klobásy. Z rituálnych jedál sa 
pripravovalo jahňa. Tieto jedlá sa väčšinou 
konzumovali v nedeľu.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Celá rodina spolu jedla požehnané jedlá. 
Slávnostný veľkonočný nedeľný obed v mi-
nulosti pozostával z pečeného jahňaťa či 
kozliatka, pieklo sa aj pečivo baránok. Išlo o 
pečivo, ktoré sa pieklo v hlinenej forme pred-
stavujúcej baránka.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
V tento deň sa začína oblievačka a šibačka. 
Oblievačom a šibačom dievčatá ponúkli ko-
láče a maľované vajíčka.

Vedeli ste, že?
Chladničky kedysi neboli súčasťou domác-
ností, mäso sa preto konzervovalo sušením 
alebo údením. Počas zabíjačiek sa mäso ur-
čené na sviatky Veľkej noci sušilo a údilo, 
chystali sa klobásky a údené mäsá, ktoré sa 
počas sviatkov varili. Čerstvé mäso sa podá-
valo najmä jahňacie, ktoré sa upieklo, v chu-
dobnejších rodinách to zas bolo pečené kozľa.

Na väčšine nášho územia je neodmysliteľnou 
súčasťou veľkonočných jedál obradový koláč. 
Na východnom Slovensku sa pripravoval pre-
dovšetkým okrúhly koláč pod názvom paska. 
Pôvod má v starom rituálnom pečive, ktoré sa 
k nám i k susedným národom rozšírilo pros-
tredníctvom kresťanstva. Okrúhly tvar pasky 
symbolizoval slnko, nový život, snahu o za-
bezpečenie dobrej úrody.

Na strednom a západnom Slovensku majú 
koláče rôzny tvar, prevládajú podlhovasté zá-
viny. V týchto oblastiach sú zaužívané hlavne 
názvy baba, calta, mrváň.

V Bratislave sa na Veľkú noc piekli bábovky, 
baránky z piškótového cesta, štrúdľa s tvaro-
hom, makom a nesmeli chýbať ani bratislav-
ské rožky.

Na Veľkú noc sa často jedli uvarené vajíčka, 
no nezriedka sa z nich pripravovali aj rôzne 
obradové jedlá. Najznámejšia bola praženica, 
jaječnica, pankúch alebo jedlo z vajec, z úde-
ného mäsa a žemlí, tzv. baba, plnina, kurka, 
stratené kura. V oblasti východného Sloven-
ska je dodnes rozšírené tradičné obradové 
jedlo nazývané žolta, hrudka alebo syrek, 
ktoré sa robí z vajec a mlieka.

A čo pripravujete na veľkonočné sviatky vy? 
Dodržiavate tradície, ktoré ste sa naučili od 
vašich predkov? Pripravujete na veľkonočný 
stôl rovnaké pohostenie, ako to robili vaši ro-
dičia, alebo ste jedlá prispôsobili modernejším 
trendom?



ŠAMOTKA, výrobné družstvo 
Hrnčiarske Zalužany 200
950 12 Hrnčiarske Zalužany
 

Tel./fax: 047/567 2105
Mobil: 0907 806 582
E-mail: samotka@stonline.sk

Družstvo založili remeselníci z obce v roku 1950 a jeho nápl-
ňou bola výroba  šamotových tehál. Postupne družstvo roz-
širovalo sortiment výrobkov. V roku 1960 k pôvodnej výrobe 
pribudla výroba kameninových sudov a ozdobnej keramiky. 
Ľudovoumelecká a umelecko-remeselná výroba spestrila 
sortiment výrobkov v roku 1975. Časom Šamotka investova-
la aj do novej technológie vypaľovacích pecí na zemný plyn. 
V roku 1996 vyrobili keramický sud s poradovým číslom je-
den milión. Súčasný výrobný program družstva sa opiera 
o tradičnú výrobu z minulosti.

Družstvo ponúka:
• keramické vázy a pekáče
• kameninové sudy
• kvetináče
• keramické misy
• ozdobnú úžitkovú keramiku


