
„Že i  takovýto ač v  malém počtu zavedený 
a usporádaný Ústav predce za tyto roky mnohými 
prospešný, a  užitečný byl – to jiste mnohí, ktorí 
takového užitku okusil, seznat musí...
... národ náš vcelku úbohý, roztratený, takovýchto 
Ústavú k  svému zvelebení materiálnimu 
i duchovnímu nevyhnutelne potrebuje – a  jedine 
skrze spojené síly na nohy se postaviti bude moci.“

 
(Z kroniky Gazdovského spolku 
spísanej Samuelom Jurkovičom)
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naša krajina je bohatá na prírodné krásy. 
Lenže krása, nech by bola akákoľvek, sama 
na život nestačí. Dôležité je, že uprostred 
tejto krásy žije človek. Zanietený a pracovi-
tý. Schopný urobiť a zmeniť všetko.
Jediné, čo nikdy nedokáže je ovládnuť čas. 
Ten prejde alebo skôr preletí a my rýchlosť 
jeho pohybu ani nestačíme postrehnúť. 
Možno je to preto, že nemáme dostatok 
času, aby sme sa zamýšľali nad týmto nezme-
niteľným zákonom života. Vždy tu predsa 
boli a sú závažnejšie problémy.
A dni sa míňajú a náš život plynie! Núti nás 
zastaviť sa a obzrieť len občas.

Aj my, slovenskí výrobní družstevníci si 
v  týchto dňoch akosi viac uvedomujeme 
plynutie času. Veď ubehlo celých 60 rokov 
od rozhodnutia kráčať spolu a písať spoločné 
kapitoly histórie združenia výrobných druž-
stiev.
Či to v každom okamihu bola hra na šťastie, 
nemožno jednoznačne povedať. Dôležité 
však je, že v  nej účinkovali rozumní ľudia. 
Spojili sa, aby spoločne presadzovali druž-
stevnú formu výrobného podnikania, brá-
nili základy družstevníctva, ktoré sú oveľa 
staršie ako našich krásnych šesťdesiat.

Začiatky družstevníctva siahajú do obdobia 
20-tych a  30-tych rokov 19. storočia, keď 
vznikali v Anglicku prvé družstvá, ktoré však 
nemali dlhé trvanie. Až v decembri 1844 a vo 
februári 1845 nezávisle od seba boli polože-
né základy pre rozvoj družstevnej myšlienky 
v jej rôznych formách dvomi novátormi, an-

gličanom Charlesom Howarthom v Spolku 
poctivých priekopníkov a  slovenským uči-
teľom Samuelom Jurkovičom, zakladateľom 
Gazdovského spolku – prvého úverového 
družstva na európskom kontinente a na sve-
te. Tento počin je potrebné vyzdvihnúť o to 
viac, že porovnávame Anglicko ako priemy-
selne vyspelú dielňu sveta s  agrárnym Slo-
venskom, časťou vtedy zaostalého Uhorska.
Od tejto chvíle sa družstevníctvo pustilo na 
svoju nie ľahkú cestu dejinami. Podľa nie-
ktorých historikov sa stalo dokonca jediným 
experimentom 19. storočia, ktorý sa vydaril.

Vznik výrobných družstiev na Slovensku 
bol len logickým pokračovaním dovtedajšie-
ho vývoja. Myšlienky Samuela Jurkoviča sa 
postupne pretavovali do prvých výrobných 
družstiev, či už to bol v  roku 1869 Spolok 
rôznych remesiel v  Kútoch, v  roku 1872 
Pytlikársky spolok na Myjave alebo v  roku 
1886 predchodca dnešnej Majoliky Modra.
Charakter výrobného družstva mali aj reme-
selnícke družstvá i spolky, založené koncom 
19. storočia, napríklad Súkennícke družstvo 
z  Prievidze, založené v  roku 1884. Z  roku 
1895 bol známy Spolok pre domáci prie-
mysel.
Prvá veľká vlna zakladania výrobných druž-
stiev bola na Slovensku po prvej svetovej 
vojne. Základná myšlienka zakladania druž-
stiev bola v tom, že výrobné družstvo dokáže 
vytvoriť väčší kapitál ako jednotlivec na zák-
lade väčšieho počtu členov, pričom nepotre-
buje až taký kapitál ako veľký priemyselný 
podnik.

Na základných princípoch družstevníctva, 
popri presadzovaní myšlienok spolupatrič-
nosti, svojpomoci a rovnakých práv, výrob-
né družstvá od samých počiatkov existencie 
sprevádzala snaha o  vysokú kvalitu vyrába-
ných výrobkov a poskytovaných služieb.

Široký rozmach družstevného hnutia dával 
tušiť, že je len otázkou času, kedy si výrobné 
družstvá založia svoju stavovskú organizáciu.
Základy jej položili dňa 4. októbra 1953 
v  Bratislave na ustanovujúcom zjazde 
Slovenského zväzu výrobných družstiev 
(SZVD). Členmi zväzu sa stalo 147 druž-
stiev, v ktorých pracovalo 8 686 členov a za-
mestnancov. Boli medzi nimi také družstvá, 
ktorých názvy sú už pre dnešných druž-
stevníkov neznáme, napríklad Zdravoobuv, 
Vzorobuv, Rajčanka, Obuvnícke družstvo, 
Krojová obuv, Kovoslužba, Včela, Lesk, Pe-

roslužba, Klenota, Drevo Aida, Invalid, To-
pla, Vevera štetce, Drevohrab, Perla, Drevo, 
Tvar, Orava, Fotograf a ďalšie, ktoré pôsobi-
li v rôznych kútoch našej krajiny.

Výrobné družstvá spolu so Slovenským 
zväzom výrobných družstiev a  krajskými 
zväzmi vytvorili odvetvovo organizovaný 
ucelený hospodársky útvar – výrobné druž-
stevníctvo.
Tak tomu bolo v samotných začiatkoch jeho 
činnosti, keď bol nápomocný pri obhajovaní 
družstevných myšlienok a družstevnej formy 
podnikania voči politickým orgánom.
Tak tomu bolo aj do roku 1988, keď bol 
zväz ústredným orgánom riadenia a  kon-
troly hospodárskej a  politickovýchovnej 
činnosti výrobných družstiev. Vo svojej čin-
nosti vychádzal z hospodárskeho programu 
rozvoja národného hospodárstva, riadil sa 
stanovami a všeobecnými právnymi predpis-
mi. Jeho činnosť riadili a kontrolovali vole-
né orgány. Ústrednými orgánmi boli zjazd, 
ústredný výbor, predstavenstvo a kontrolná 
komisia. Územnými orgánmi boli krajské 
výbory a  mestský výbor v  Bratislave. Pre 
svoju činnosť zriaďoval ďalšie poradné a po-
mocné orgány.

Po spoločensko – ekonomických zmenách 
v roku 1989 sa SZVD stal záujmovým zdru-
žením a  svoje úlohy zameriaval najmä na 
poskytovanie účinnej pomoci družstvám vo 
všetkých oblastiach ich činnosti a na pora-
denskú či metodickú činnosť.
Z hľadiska ekonomických výsledkov vý-
robných družstiev bol najvýznamnejší rok 
1990, kedy výrobné družstvá dosiahli maxi-
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málne hodnoty vo všetkých ekonomických 
ukazovateľoch, čo logicky znamenalo aj 
úspech strešnej organizácie.

Od roku 1990 sa čoraz častejšie vyskytovali 
problémy, súvisiace s prechodom plánovanej 
ekonomiky na trhovú.
Po transformácii výrobných družstiev a v sú-
vislosti s otvorením našej ekonomiky svetu 
obstáli len tie družstvá, ktorých manažmen-
ty uplatnili strategické myslenie, mali dobrú 
materiálno-technickú základňu a  kvalifiko-
vaný ľudský potenciál.

A súčasnosť.
Dnes je COOP PRODUKT SLOVEN-
SKO, do roku 2007 s  názvom Slovenský 
zväz výrobných družstiev, otvoreným záuj-
movým združením právnických osôb, ktoré 
združuje výrobné a iné družstvá. Členskú zá-
kladňu tvorí 55 výrobných družstiev, ktoré 
zamestnávajú 2 214 členov a zamestnancov. 
Plnia aj sociálnu funkciu štátu. V zriadených 
16 chránených dielňach a  29 chránených 
pracoviskách zamestnávajú 303 občanov so 
zmenenou pracovnou schopnosťou.

Záujmové združenie svojou činnosťou:
- presadzuje a podporuje záujmy členských 
družstiev pri riešení spoločných družstev-
ných záležitostí;
- zastupuje záujmy členských družstiev 
vo vzťahu k štátnym, vládnym orgánom, 
mimovládnym organizáciám, záujmovým 
združeniam v republikových a zahraničných 
orgánoch a  organizáciách; je aktívnym čle-
nom Medzinárodného výboru priemysel-
ných, remeselných, službových a sociálnych 
družstiev pri Medzinárodnom družstevnom 
zväze a  Európskej konfederácie výrobných 
družstiev, sociálnych družstiev, sociálnych 
a participatívnych podnikov – CECOP;
- zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne zá-
väzných právnych predpisov a  zásadných 
opatrení, týkajúcich sa družstevníctva; 
prostredníctvom členstva v    Republikovej 
únii zamestnávateľov úspešne predkladá 
pripomienky k návrhom a zmenám v legis-
latívnej oblasti, naposledy k novele Zákona 
o službách zamestnanosti či novele Zákona 
o  dani z  príjmov v  oblasti pripravovaných 
daňových licencií;
- spolupracuje s družstevnými zväzmi doma 
aj v zahraničí, je významným členom Druž-
stevnej únie SR, prostredníctvom ktorej sa 
podieľa aj na prevádzkovaní Družstevného 
múzea Samuela Jurkoviča, umiestneného 
v  priestoroch kaštieľa v  Sobotišti, v  mieste 

pôsobnosti zakladateľa prvého družstva – 
učiteľa Samuela Jurkoviča;
- metodicky usmerňuje členské družstvá 
v právnej, legislatívnej a ekonomickej oblas-
ti a  zabezpečuje vzdelávanie svojich členov 
v týchto oblastiach,
- organizuje:
- marketingové podujatia na podporu preda-
ja a propagácie výrobkov členských družstiev 
formou spoločnej účasti na veľtrhoch, výsta-
vách, vianočných predajných trhoch, pričom 
najvýznamnejším podujatím je tradične 
výstava COOPEXPO v rámci významného 
medzinárodného poľnohospodárskeho a po-
travinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX,
 – spoločné stretnutia pre členov a zamest-
nancov členských družstiev (kolkový turnaj,
 turistický zraz a pod.);
- venuje sa výchove mladej generácie v du-
chu družstevných tradícií, je zriaďovateľom 
dvoch súkromných stredných odborných 
škôl v Poprade a Bardejove;
- zabezpečuje výmenu skúseností v oblasti 
zamestnávania občanov so zdravotným po-
stihnutím a individuálnou formou pomáha 
pri ťažkých životných situáciách občanom 
so zdravotným postihnutím, ktorí sú členmi 
a zamestnancami družstiev; za účelom aktív-
nej pomoci zriadilo neziskovú organizáciu 
CPS DOKORÁN;
- spolupracuje s Ekonomickou univerzitou 
v Bratislave, Slovenskou obchodnou a prie-
myselnou komorou, Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a  rodiny SR, Národnou 
agentúrou pre rozvoj malého a  stredného 
podnikania; Slovenskou inovačnou a  ener-
getickou agentúrou a agentúrou SARIO;
- vydáva časopis s  názvom Výrobné druž-
stevníctvo;
- prostredníctvom členstva v Európskej kon-
federácií výrobných družstiev sa zapája do 
konzultácií Európskej komisie;
- na svojej webovej stránke www.cpscoop.
sk prináša aktuálne informácie o svojej čin-
nosti a spravuje internetový obchodný dom 
výrobkov a služieb členských družstiev.

A pravidelne vyzdvihuje výsledky svojich 
družstevných kolektívov i jednotlivcov. Oce-
ňuje tých, ktorí priložili ruku k spoločnému 
cieľu – k zviditeľneniu družstevnej formy 
podnikania, podpore zamestnávania obča-
nov so zdravotným postihnutím, družstev-
nými vyznamenaniami.

Jeho volenými orgánmi sú valné zhromaž-
denie, predstavenstvo, kontrolná komisia 
a  predseda CPS. Osobitným orgánom je 

Rada výchovy, starostlivosti o  členov a  za-
mestnancov.

Za dlhých 60 rokov od založenia SZVD, 
dnes združenia COOP PRODUKT SLO-
VENSKO, si zákazníci mohli kúpiť stovky, 
ba tisícky výrobkov z produkcie slovenských 
výrobných družstiev. Možno povedať, že 
dokázali vyrobiť všetko od ihly či hrebeňa 
až po traktorové kabíny a  počítače. Ak sa 
darí členským družstvám, darí sa družstev-
nej forme podnikania a tým aj záujmovému 
združeniu. Pokiaľ členské subjekty riešia 
problémy, zápasia o svoju existenciu vo svo-
jej komodite podnikania, zaznamenávame 
nezáujem.
Posledné obdobie s  ohľadom na dôsledky 
svetovej hospodárskej krízy, opatrenia na 
zvýšenie príjmov verejných financií, vyso-
ké administratívne a  odvodové zaťaženie, 
neefektívnu vymožiteľnosť práva či vysokú 
mieru klientelizmu a  ich dopad na podni-
kateľské prostredie len veľmi ťažko možno 
považovať za vhodné podnikateľské pod-
mienky pre tradičné slovenské malé a stred-
né podniky.
I napriek všetkému sa i dnes mnohé výrobné 
družstvá zapisujú do povedomia verejnosti 
kvalitným výrobkom či poskytnutou služ-
bou. Existujú však aj družstvá, ktoré bojujú 
s problémami. Tam môže byť východiskom 
húževnatá práca zomknutého družstevného 
kolektívu a inovácia, samozrejme aj za pod-
pory a pomoci združenia.
Všetkým, ktorí upísali svoj život výrobnému 
družstevníctvu, jeho zviditeľneniu a  rozvo-
ju, ďakujem.
Zápas však zďaleka neskončil.
S  úctou k  priekopníkom minulých rokov 
nám ostáva zapísať ďalšie kapitoly družstev-
ného života a dokázať životaschopnosť druž-
stevnej formy podnikania.
Zaželajme si preto, aby sme každý ďalší deň 
dokázali žiť rovnako múdro a rozumne, aby 
sme našli aspoň toľko šťastia a spokojnosti, 
ako do dnešných dní. Aby sme otvorenou 
komunikáciou hľadali spôsoby vzájomnej 
spolupráce, aby aj budúce generácie mohli 
hovoriť o  spoločnej slovenskej družstevnej 
histórii pod strechou združenia výrobných 
družstiev, o družstevných podnikoch, v kto-
rých i napriek pokroku a inovácii stále pretr-
vávajú základné družstevné princípy.
K tomu všetkým výrobným družstevníkom 
želám obrovskú dávku šťastia, zdravia a sily.

 Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka  

COOP PRODUKT SLOVENSKO
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Kalendárium
1869  spolky založené Dr. Radlinským 

v  Kútoch už mali charakter výrob-
ného družstva

1884  založenie Súkeníckeho družstva 
v Prievidzi (dnes NITRATEX Svinná) 

1919  do kategórie výrobných družstiev sa 
začínajú radiť družstvá poľnohospo-
dárskej a potravinárskej výroby, cho-
vateľské, kinematografické, pohostin-
ské, družstvá cestovného ruchu

1920  vznik výrobného družstva košických 
odborných stavebných robotníkov, 
vznik prvého slovenského družstva 
umeleckého drôteného a  plechár-
skeho priemyslu

1922 začali vznikať obuvnícke družstvá

1922 vznik družstva krajčírov z Rajca

1923  vznik Robotníckeho stavebného, 
výrobného a podnikateľského druž-
stva v L. Mikuláši

1935  vznik družstva Kožušníkov a čipká-
rov Bratislava

1938  vznik družstva slovenských klampia-
rov Bratislava (dnes KOVODRUŽ-
STVO Bratislava) 

1940 postupný vznik ďalších družstiev

1945  založenie družstva UNIOSA (od 
r.1952 TATRACHEMA Trnava)

1946  vznik družstva ROBOTODEV Ban-
ská Bystrica (dnes VZOR Zvolen) 

1947  vznik družstva NOVOPLAST 
Dolná Streda

1948  vznik výrobných družstiev ĎUM-
BIER Liptovský Mikuláš, PODJA-
VORINSKÉ Stará Turá

1950  vznik výrobných družstiev DRUNA 
Bratislava, ROZKVET Banská Bystri-
ca, ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany

1951  vznik výrobných družstiev DRU-
TECHNA Bratislava, LUBONAS 
Hlohovec, NOVOCHEMA Levice, 
VZORODEV Prešov, VZORO-
DEV Spišské Podhradie, VZORO-
DEV Topoľčany

1953  I. ustanovujúci zjazd v  Bratislave 
(členmi sa stalo 147 družstiev) 

1954  vznik výrobného družstva MÓD-
NA TVORBA Košice, OKRASA 
Čadca, POKROK Žilina

Predsedovia Slovenského zväzu výrobných 
družstiev (od roku 2007 združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO) 

Anton DROPA
1953 – 1956

Jozef KOVÁČ
1956 – 1959

Juraj ŠÉN
1959 – 1965

Ing. Peter 
PORUBEN
1965 – 1975

Ing. Branislav 
BÍROŠ
1975 – 1989

Milan MAKYTA
1989 – 1990

Ing. Marián 
RYBÁR
1990 – 2003

Ing. Daniel 
PAVEL
2003 – 2009

Ing. Iveta 
CHMELOVÁ
od 2009
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Nezisková organizácia CPS DOKORÁN

Poslaním záujmového združenia COOP 
PRODUKT SLOVENSKO (ďalej aj „CPS“) 
v súlade so základným dokumentom združe-
nia – Stanovami CPS je mimo iného aj roz-
víjanie humanitných myšlienok v  činnosti 
družstevníctva, s  osobitným zameraním na 
družstvá, zamestnávajúce zdravotne postih-
nutých občanov. 

Dlhodobý záujem o  presadzovanie práv 
osôb so zdravotným postihnutím, podpo-
rovanie vytvárania chránených dielní a pra-
covísk a  bohatá aplikačná prax viedli záuj-
mové združenie CPS k založeniu Neziskovej 
organizácie CPS DOKORÁN. Otvorili sa 
tak ďalšie dvere najmä k zlepšeniu pozície 
na pripomienkovanie, konzultovanie a  vy-
jednávanie legislatívnych podmienok za-
mestnávania občanov so zdravotným po-
stihnutím na štátnej a regionálnej úrovni, k 
zvyšovaniu informovanosti o náhradnom pl-
není a taktiež sa vytvorili podmienky k zlep-
šeniu právneho povedomia zamestnávateľov 
a aj samotných zamestnancov v tejto oblasti. 

Od registrácie Neziskovej organizácie uply-
nul v októbri už jeden rok. Nezisková orga-
nizácia sa v  súlade s  jej hlavným poslaním 
zameriava najmä na poskytovanie všeobecne 
prospešných služieb formou poradenstva 
a právnej pomoci pri ochrane ľudských práv, 
podporovanie rozvoja zamestnanosti a začle-
nenia znevýhodnených ľudí do pracovného 
procesu. 

Činnosť Neziskovej organizácie je zameraná 
najmä na organizovanie besied, stretnutí, 
školení, kurzov, seminárov, osvetových podu-
jatí, výstav a prezentácií. Nezisková organizá-
cia CPS DOKORÁN spolu so spoločnosťou 
IBM a  DeLUX ZPS usporiadala konferen-
ciu, ktorej cieľom bolo oboznámiť účastní-

kov z  radov zamestnávateľských spoločností 
s  problematikou zamestnávania občanov so 
zdravotným postihnutím, poskytnúť im in-
formácie o  legislatívnych zmenách a pripra-
vovaných novinkách a informovať ich o mož-
nostiach náhradného plnenia.

S cieľom rozšíriť svoje rady, získať ďalšie cen-
né informácie a skúsenosti nezisková organi-
zácia oslovila organizácie, ktoré pôsobia v ob-
lasti zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím. S viacerými organizáciami sa 
jej podarilo nadviazať spoluprácu. Aktívne sa 
zúčastňuje pripomienkových konaní k legis-
latíve, zameranej na zamestnávanie občanov 
na zdravotne postihnutých, napr. k návrhu 
novely zákona o  službách zamestnanosti, k 
návrhu nového znenia Nariadenia Komisie 
č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 
zmluvy na pomoc de minimis a pod. 

V roku 2014 sa Nezisková organizácia CPS 
DOKORÁN bude prvýkrát môcť uchádzať 
aj o  získanie 2% zo zaplatenej dane z príj-
mov, čím sa vytvorí priestor na finančnú 
podporu niektorých aktivít, najmä so za-
meraním na náhradné plnenie a marketing. 
Aj týmito aktivitami sa podporí vytváranie 
nových pracovných miest v chránených pra-
coviskách a chránených dielňach. 

Nezisková organizácia pracuje pod vedením 
jej riaditeľky, Mgr. Moniky Zatkalíkovej 
v úzkej súčinnosti so Správnou radou, člen-
mi ktorej sú Ing. Iveta Chmelová, predsed-
níčka COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
Ing. František Čekel, predseda VD ZDRU-
ŽENA Spišská Nová Ves a pán Jozef Cichý, 
predseda VDI ELEKTRO ĽUDIB Báhoň. 

Mgr. Monika Zatkalíková
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Priorita sa prisudzuje 
Anglicku, kde prvé 
družstvo bolo založe-
né v  roku 1844. Za-
nietený a  fundovaný 
učiteľ v  západoslo-
venskom Sobotišti 
Samuel Jurkovič,  
( 1 7 9 6 - 1 8 7 3 ) 
už o rok v roku 1845 
založil prvé družstvo 

v  Strednej Európe pod názvom „Gazdovský 
spolok“. Postupne sa zakladali družstvá v rôz-
nych odvetviach ľudskej činnosti po celom Slo-
vensku.

S rozvojom družstiev rástli aj ich nároky na vzá-
jomnú medzinárodnú spoluprácu v ich činnosti 
a prieniku na zahraničné trhy. Takže už v závere 
19. storočia – v roku 1895 bol založený Medzi-
národný družstevný zväz – International Co-
-operative Alliance – ICA so sídlom v Londýne. 
V medzivojnovom období, počas 1. Č-s republi-
ky, sa rozvíjali družstvá napriek značným legis-
latívny prieťahom pomerne úspešne. A to vďaka 
určitým daňovým úľavám. Na Slovensku sa na 
ich propagácii, či bezprostredne na formovaní 

a aktivitách aj medzinárodnej spolupráci podie-
ľali významné osobnosti. Patrili k ním, napr. Dr. 
Pavol Blaho, Milan Hodža, Štefan M. Daxner, 
August Horislav Škultéty, Gašpar Fejérpataky- 
Belopotocký, Ján Francisci, Daniel G. Lichard, 
Andrej Radlinský, Viliam Paulini Tóth. S príslo-
večnou vervou a dôrazom sa do presadzovania 
družstevníctva pustil aj Andrej Hlinka. Ten na 
tému družstevníctva napísal aj niekoľko publi-
kácii. V  nich propagoval zakladanie družstev-
ných spolkov hlavne na vidieku. S dôrazom na 
produkčné a  úverové družstvá. Oficiálne boli 
družstevné organizácie aj v zložitom vojnovom 
období počas 1. Slovenskej republiky, najmä 
spočiatku, intenzívne podporované. Neskôr ich 
podpora slabla a daňové úľavy zrušili. Výška dô-
chodkovej dane družstevných inštitúcií stúpla 
na trojnásobok. 

Prelomová etapa

V prvých povojnových rokoch sa družstevníc-
tvo významnou mierou podieľalo na obnove 
vojnou zničeného hospodárstva a  v  tom ob-
dobí vzniklo mnoho nových družstiev, vrá-
tane výrobných. Po februári 1947 dôsledné 
uplatňovanie vedúcej úlohy KSČeskosloven-
ska znamenalo koniec princípu družstevnej 
demokracie. Ústredné družstvo ako centrála 
slovenského družstevníctva bolo zrušené. No-
voutvorená Slovenská rada družstiev už bola 
degradovaná do pozície územného orgánu 
Ústrednej rady družstiev so sídlom v  Prahe. 
Zlikvidované bolo ďalších 10 slovenských 
družstevných centrál. Prirodzene, vtedy proces 
znárodňovania neobišiel ani družstevníctvo. 
Desiatky zlikvidovaných družstiev poslúžili ako 

základ pre vytváranie národných = štátnych 
podnikov. 

75 znárodnených roľníckych vzájomných poklad-
níc bolo základom pre založenie banky – Slo-
venskej sporiteľne. Vyústením bola vynútená 
likvidácia vyše 300 výrobných a  živnostenských 
družstiev z politických dôvodov. Takže boli oba-
vy z  úplnej likvidácie družstevníctva. Tu sa 
však pozitívne prejavila váha medzinárodného 
spoločenstva, keď Medzinárodný družstev-
ný zväz požiadal o vylúčenie zástupcu ČSR 
v  Medzinárodnom družstevnom zväze. V  dô-
sledku toho došlo k zmenám vo vzťahoch a po-
stavení družstevníctva. Nový zákon č.54/1954 
znížil rozsah zásahov štátu do činnosti družstiev. 
Tak vznikli samostatné zväzy pre výrobné, 
spotrebné a bytové družstvá. Mimo poľnohos-
podárskych družstiev. Pre výrobné družstva bol 
založený celoštátny (zároveň český) zväz Ústred-
ný zväz výrobných družstiev v Prahe. Pre Sloven-
sko Slovensky zväz výrobných družstiev s  obme-
dzenou právomocou – len ako oblastný zväz. Bol 
vytvorený celoštátny Fond dlhodobého úveru 
výrobných družstiev. Funkciu odborov nahra-
dilo členstvo v družstve. Nemocenské poistenie 
a rekreačnú starostlivosť prebral Ústredný zväz 
výrobných družstiev. Vláda výrobným druž-
stvám už neukladala úlohy, iba odporúčania. 
Funkcionári družstiev neboli menovaní, ale vo-
lení členmi. Pre daňové povinnosti pre družstvá 
platil osobitný zákon o dani z dôchodku.Upus-
tilo sa od identifikovateľnej majetkovej účasti 
členov družstiev. 

Pritom, družstvá boli politicky deklarované 
ako nižšia forma vlastníctva a  do roku 1965 

Angličania a Slováci – Iniciátori 
európskeho i svetového družstevníctva
Formovanie družstevníctva – národná a medzinárodná úroveň.
Začiatkom 19. storočia sa družstevné princípy začali presadzovať ako obranná 
forma chudobnejších skupín podnikateľov a obyvateľstva voči ubíjajúcej ich 
liberalizácii na európskom kontinente. Osobitne zo strany lichvárskych praktik 
bankárov. V podstate išlo o združovanie členov, zamestnancov i spolumajiteľov 
v oblasti remeselnej a priemyselnej výroby, pôdohospodárstva, stavebníctva, 
spotreby, postupne aj v peňažníctve – úverové družstvá. Je nesporne 
pozoruhodné, že takmer v rovnakom čase sa začali družstevné spolky rozvíjať 
v Anglii, v Slovensku (v rámci Rakúsko-Uhorska) a v Španielsku.
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nedostávali žiadne prostriedky od štátu na ich 
rozvoj. Navyše, v  roku 1965 výrobne druž-
stevníctvo uznesením vlády dostalo do vienka 
starostlivosť o občanov s  ťažkým poškodením 
zdravia a tak s týmto rozhodnutím pre družstvá 
invalidov aj so zníženou pracovnou schopnos-
ťou. Pozitívne sa tu prejavila štátna podpora, 
keď boli poskytované dotácie na investičnú 
výstavbu pre invalidné družstva a tiež úľavy na 
odvodoch a daniach.

Transformácia SZVD – COOP PRODUKT 
SLOVENSKO

Celospoločenské zmeny východného bloku od 
roku 1989 sa, prirodzene, dotýkali v plnej miere 
aj slovenského výrobného družstevníctva. Vý-
razne zmeny legislatívy, osobitne vlastníckych 
vzťahov, straty východných trhov, problémy 
so získaním investičných prostriedkov a  ul-
traliberalizácia nielen v  cenovej oblasti viedli 
k deštrukcii a v mnohých prípadoch i k zániku 
predtým úspešných družstiev. Postupne sa situá-
cia konsoliduje. Súčasné vedenie COOP PRO-
DUKTu, na čele s  predsedníčkou Ing. Chme-
lovou, musí riešiť rad problémov a hľadať nové 
formy účinnej pomoci jednotlivým družstvám.

Celkové výsledky COOP PRODUKT SLO-
VENSKO a  jeho účasť v  medzinárodných 
vzťahoch sú pozoruhodne prezentované a prí-
stupné i z verejne dostupných zdrojov. Jednak 
prostredníctvom internetovej stránky COOP 
Produkt a  nemenej zaujímavých informáciách 
prostredníctvom odborného časopisu Výrobné 
družstevníctvo, ktorý poskytuje aktuálne infor-
mácie, názory odbornej aj širokej verejnosti na 
ich pôsobnosť. Na zvyšovanie váhy výrobných 
družstiev i  celého slovenského družstevníctva 
v  strategických programoch rozvoja Slovenska 
a v účinnej podpore v tejto postkrízovej etape 
vo svetovej ekonomike a spoločnosti môžu slú-
žiť celosvetové tendencie. Aby sme sa pri týchto 
úvahách o družstevníctve a jeho perspektívach 
nepohybovali len v uzavretom domácom kru-
hu, rozšírme pohľad na jeho postavenie v ďal-
ších štátoch rôznej veľkosti a  štruktúry. Podľa 
oficiálnych zdrojov z  výstižných štúdií OSN, 
OECD a inštitúcií jednotlivých štátov môžeme 
usudzovať na reálnosť našich úvah.

Celosvetové pozície a tendencie

Pre mnohých môže znieť odborný odhad OSN 
o postavení družstevníctva vo svetovej ekonomi-
ke v roku 1994 prekvapivo – že v  tom období 
takmer 3 miliardy ľudí, teda okolo polovice ľudstva 
zabezpečovali družstevné podniky. V prvej dekáde 
tohto storočia zrejme došlo vo svetovom hospo-

dárstve k výraznejšiemu vzostupu váhy transna-
cionálnych korporácií. No podiel družstevných 
podnikov a inštitúcií na zamestnanosti i v iných 
smeroch je stále veľmi významný. Nielen v roz-
vojových a  tranzitívnych, ale aj v  ekonomicky 
vyspelých štátoch. Zo svetovej tridsiatky naj-
vyspelejších  doteraz, napríklad v USA 30 tisíc 
družstiev poskytuje vyše 2 miliónov pracovných 
miest (zdroj: National Co-operative Business 
Association). Vo Francúzsku 21 tisíc družstiev 
zamestnáva viac ako 1 milión pracovísk, čo pred-
stavuje 3.5% aktívne činnej pracovnej sily (Coop 
FR, Top 100 des Entreprises Coopératives et 
panorama sectoriel, 2010). Z  celkovej populá-
cie Nórska 4,8 milióna obyvateľov, až 2 milóny 
sú členmi družstiev (The Co-operative  Centre 
of Norway). Podiel len spotrebných družstiev 
v  Dánsku na celkovom maloobchodnom ob-
rate (2007) tvoril až 36,4%. (Coop Norden AB 
Annual Report 2007).  Najmenej štyria z desia-
tich Kanaďanov sú členmi družstva. V Qebeku 
dokonca 70% populácie je angažované v druž-
stevníctve. (Co-operative  Secretariat, Govern-
ment of Canada). V Španielsku je zo 6,7 milióna 
obyvateľov 15% družstevníkov (CIRIEC, Las 
grandes cifras de la economía social). V Japon-
sku až 91% farmárov pracuje v družstvách, kto-
rých produkcia v roku 2007 dosiahla 90 miliárd 
USD. (Co-op 2007 Facts & Figures, Japanese 
Consumers‘ Co-operative Union).

Z rozvojového sveta

Podľa štúdie ILO z  r. 2009, 63% obyvateľstva 
Kene zabezpečuje svoje živobytie v družstvách. 
V Paraguay 18 % obyvateľov sú členmi 1047 
družstiev, ktoré tak zabezpečujú obživu 6 mi-
liónom ľudí (Instituto Nacional de Coopera-
tivismo, INCOOP.) Družstvá v  Uruguay sa 
podieľajú na tvorbe HDP 3%. Produkujú 90% 
mlieka, 40% medu, 60% žita atď. Ich produkcia 
sa vyváža do 40 štátov rôznych regiónov sveta. 
(ACI Americas. Uruguay: movimiento coopera-
tivo en crecimiento.) Podľa najnovších informá-
cií z Medzinárodného družstevného zväzu – The 
International Co-operative Alliance – ICA (k 20. 
októbru 2013) združuje 270 družstevných zväzov 
z 94 štátov a v ich rámci takmer jednu miliardu 
individuálnych členov.

Američania pridávajú ďalšie formy družstevníctva 

V USA sa v  záverečných dekádach minulého 
storočia začala presadzovať nová forma organi-
zácie podnikateľských subjektov s  niektorými 
prvkami družstevníctva Emploee System Owner-
ship Plan – ESOP. Spočiatku pozvoľna, no 
v posledných rokoch počet organizácií stúpol 
na 30 tisíc. A v globálnej kríze obstáli pomerne 

úspešne. Najviac ich je vo sfére služieb. Úspeš-
né sú i  vo výrobe aj  vo výskume. Najväčšie 
z nich v obchode – WAL MART, zamestnáva 
vyše 148 tisíc zamestnancov.

Záverom 

Poznanie a  pripomínanie uvedených faktov 
o postavení a význame družstevníctva vo výrob-
nej i ďalších oblastiach má veľký význam nielen 
pre samotných družstevníkov. Tieto poznatky 
môžu slúžiť rovnako regionálnym a  štátnym 
inštitúciám pri utváraní vhodných podmienok, 
vrátane legislatívnych, na podporu družstev-
ných inštitúcií. Lebo výsledkami svojej tvorivej 
a  obetavej práce družstevníci u  nás i  vo svete 
dokázali a dokazujú, že môžu účinne prispievať 
k lepšiemu využitiu 
a) ľudských (aj fyzicky a  mentálne postihnu-
tých) zdrojov a tým k zvýšeniu zamestnanosti, 
najmä na vidieku, 
b) k efektívnemu využitiu materiálno-technic-
kého potenciálu SR a  zvýšeniu zahraničnoob-
chodnej výkonnosti Slovenska, 
c) k znižovaniu priepastných rozdielov v príj-
moch jednotlivcov, regiónov i národov a tým 
k  znižovaniu počtu chudobných a  hladujú-
cich vo svete. 

To sú závažné dôvody, ktoré by kompetentní 
tvorcovia dlhodobej stratégie, rozhodujúce poli-
tické strany, mimovládne organizácie, osobnosti 
i  legislatívci a  mienkotvorné médiá Slovenska 
mali tieto skutočnosti v zásade poznať, aby ich 
mohli presadzovať na spoločný prospech. 

Ing. Ladislav Lysák, DrSc., vysokoškolský pedagóg, 
predseda Rady Slovenskej ekonomickej spoločnosti – 

Nezávislého združenia ekonómov Slovenska. 

Zdroje
ADAM, Michal: Ako vzniklo družstevníctvo, 
SILOČIARY 11/2013, SES-NEZES
CHMELOVÁ, Iveta: COOP PRODUKT 
SLOVENSKO
LYSÁK, Ladislav: ESOP, FMV EU BA, EKO-
NÓM zICA: www.aciamericas.coop/What-is-
-the-International-Co
www.cpscoop.sk
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Od uvedeného obdobia sa pretrasformoval 
SZVD na COOP PRODUKT SLOVEN-
SKO a  Fakulta ekonomicky a  riadenia vý-
robných odvetví na Fakultu podnikového 
manažmentu. Najprv sa jednalo len o  vzá-
jomné informácie o  činnosti SZVD, resp. 
COOP PRODUKTU SLOVENSKO a na-
šich družstiev všeobecne, či o podmienkach 
a výsledkoch výrobných družstiev osobitne. 

Neskôr po roku 2000 už bola podpísaná zmluva o  spolupráci obi-
dvoch partnerov, ktorá sa začala pomaly napĺňať. 

Na Fakultu podnikového manažmentu začali chodiť odborníci z druž-
stevníctva na prednášky, či už sa jednalo o  samotných predsedov či 
pracovníkov zväzu Ing. Ivetu Chmelovú, Ing. Mariána Rybára, Ing. 
Michala Adama a  ďalších  predsedov výrobných družstiev, napríklad 
pána predsedu Celestína Hadidoma z Kovotvaru Kúty. Okrem toho 
sa začali realizovať zaujímavé akcie; jednalo sa o  exkurzie do vybra-
ných družstiev – Kovodružstva v Bratislave, Majoliky v Modre, ďalej 
študenti začali navštevovať konkrétne výrobné družstvá pri spracovaní 
seminárnych či diplomových prác, napríklad VD Novochema Levice, 
VD v Topoľčanoch. Tu patrí naše poďakovanie opäť pani Ing. Ivete 
Chmelovej a Ing. Márii Hrubej za konzultácie pre našich študentov. 

Predmet Družstevné podnikanie sa doplnil aj o družstevné teórie vďa-
ka vydaniu dvoch monografií z družstevníctva po roku 2000, a to pub-
likácia Družstevníctvo v  treťom tisícročí a Družstevníctvo v procese 
globalizácie. Okrem toho pani Helena Cápová spolu s  doc. Elenou 
Šúbertovou, PhD. riešili spolu za SR v rokoch 2006 až 2008 medzi-
národný projekt v  spolupráci s  Juhočeskou univerzitou v  Českých 
Budějoviciach a Univerzitou v Manchestri vo Veľkej Británii projekt 
zameraný na vzdelávanie družstevníkov COCADE. 

Od roku 2011 sa spolupráca zintenzívnila a  začali sa v  rámci pred-
metu Družstevné podnikanie spracovávať seminárne práce z predmetu 
Družstevné podnikania, pričom tie najlepšie boli verejne prezentova-
né. Dňa 7. decembra 2011 sa konala na Fakulte podnikového ma-
nažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave súťaž v rámci študent-
skej vedeckej činnosti, ktorá bola zameraná na možnosti propagácie 
družstevníctva všeobecne a zlepšenie vnímania družstiev na Slovensku 
osobitne. Súťaž bola vyhlásená gestorkou premetu Družstevné pod-
nikanie z toho dôvodu, aby študenti mohli prezentovať svoje návrhy 
nielen pre kolegov z fakulty na akademickej pôde vysokej školy, ale aj 

pre top manažérov z družstevných orgánov – a to aj v súvislosti s tým, 
že OSN vyhlásila rok 2012 za Medzinárodný rok družstiev. 

Členovia komisie konštatovali, že predložené práce mali požadova-
nú úroveň, pri ich spracovaní sa použili adekvátne metódy a pre-
zentované námety zodpovedali súčasným náročným požiadavkám 
súčasných aj potenciálnych zákazníkov družstiev. Súťažná komisia 
predovšetkým hodnotila, či sú navrhované riešenia aplikovateľné 
pre družstvá. Je potešiteľné, že práce študentov navrhovali aj kon-
krétne námety pre zviditeľnenie slovenského družstevníctva v pra-
xi. Za veľmi podnetné možno považovať napríklad prácu študentky 
5. ročníka, dnes už Ing. Márie Sotákovej s návrhom na založenie 
nového sociálneho družstva – bilingválneho predškolského zariade-
nia „Maya Bee“ pre deti zamestnancov veľkých a stredných podni-
kov na družstevnom princípe. 

Študent 5. ročníka Dávid Nemeškal zaujal prítomných s  prezentá-
ciou „Družstvo EKN“ (Extra Kvalitný Nábytok), pričom sa zameral 
na zhodnotenie marketingovej politiky slovenských družstiev vše-
obecne a  potom navrhol marketingový mix virtuálneho družstva. 

Spolupráca COOP PRODUKT SLOVENSKO 
s Ekonomickou univerzitou v Bratislave
Spolupráca COOP PRODUKT SLOVENSKO s Ekonomickou univerzitou 
v Bratislave je dlhodobá a vznikla ešte v období, keď sa po roku 1990 vytvoril 
na jednej z fakúlt Ekonomickej univerzity, a to na Fakulte ekonomiky a riadenia 
výrobných odvetví predmet Družstevné podnikanie. Vtedy sa začala najprv 
neformálna spolupráca Slovenského zväzu výrobných družstiev (SZVD) 
a Fakulty ekonomiky a riadenia výrobných odvetví. 
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Osobitne sa pri vystúpení zameral na teoretickú možnosť vytvorenia 
jednotného internetového portálu a e-shopu pre všetky členské druž-
stvá Družstevnej únie SR. 

Študent 5. ročníka Miroslav Minárik inšpiroval s prácou o viacúčelo-
vom výrobnom družstve „Matejko“, ktoré sa orientovalo na pôvodnú 
umeleckú tvorbu s kombináciou produktov šitia, drevorezby, maľova-
nia a na poskytovanie služieb v oblasti opatrovníctva. 

Po skončení súťaže prijal na Katedre podnikovohospodárskej prof. 
Ing. Štefan Majtán, PhD. víťazov súťaže a zástupkyne z hospodárskej 
praxe, ktoré pracovali v  hodnotiacej komisii na akademickej pôde 
Ing.  Ivetu Chmelovú – predsedníčku COOP PRODUKTU SLO-
VENSKO a RNDr. Elenu Štrpkovú – výkonnú riaditeľku DÚ SR. 

Dňa 11. decembra 2012 sa súťaž konala už na pôde COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO a študenti boli veľmi milo prekvapení s priví-
taním na družstevnom zväze a s celým priebehom súťaže i s diskusiou 
s  družstevným top-manažmentom – pani Ing. Ivetou Chmelovou 
a  pani Máriou Krištofíkou z  VD Drutechna. Cieľom súťaže bola 
prezentácia možností rozvoja družstevníctva vo vybranom regióne 
Slovenska. Súťažná téma bola výzvou pre študentov Fakulty pod-
nikového manažmentu a medzi seminárnymi prácami bolo viacero 
takých, ktoré by v prípade úspešnej realizácie, vyriešili viacero dlho-
dobo pretrvávajúcich problémov – či už v oblasti udržania zamest-
nanosti, poskytovania kvalitných služieb alebo zvýšenia upadajúcej 
úrovne niektorých regiónov. 

Súťaž prebiehala v dvoch kolách, v prvom kole boli prezentované pre-
dovšetkým seminárne práce zamerané na výrobné družstevníctvo, či 
na služby. Niektorí študenti sa venovali existujúcim výrobným druž-
stvám a  načrtli možnosti ich ďalšieho napredovania, iní na základe 
teoretických poznatkov a prieskumu trhu spracovali tému fiktívneho 
družstva, pričom spoločným východiskom bola vlastná skúsenosť buď 
z hľadiska kvality i ceny výrobkov alebo poskytovaných služieb, alebo 

ich prípadné nedostatky. Hodnotiaca komisia mala neľahkú úlohu – 
vybrať z množstva prác tie najlepšie. 

Za najzaujímavejšiu prácu vybrala precízne spracovaný projekt „Druž-
stvo sociálnych služieb Jeseň“ od študentky 5. ročníka Kataríny Holčí-
kovej. Študentka dlhé roky brigádovala v hoteli na Slnečných jazerách 
v Senci, vedľa ktorého stojí veľmi luxusný domov sociálnych služieb. 
A tak vytvorila opatrovateľský dom rodinného typu. Pracovnou silou 
a zároveň vlastníčkami družstva by mali byť bývalé zdravotné sestry. 
Vychádzala z  predpokladu, že 5 zdravotných sestier prišlo o  prácu 
v  miestnom zdravotnom stredisku (Senec), pričom jedna mala to 
šťastie a zdedila dom. Rozhodli sa založiť dom sociálnych služieb, aké 
sú bežné v zahraničí, aby si zabezpečili zamestnanie, čo je vlastne jed-
ným z charakteristických cieľov slovenských družstiev. Ďalším cieľom 
družstva bolo vytvoriť starším ľuďom dôstojné podmienky pre „jeseň“ 
ich života. 

Uvedené aktivity nekončia, ale pokračujú ďalej a  stále sa rozširujú. 
Sme radi, že sa spolupráca neustále rozširuje a naše družstevníctvo na 
akademickej pôde je stále populárne. 

Veríme, že nadšenie študentov pre nové formy družstiev a ich uplat-
nenie v praxi bude aj naďalej pokračovať. Ďakujeme top-manažmentu 
CPS a jej všetkým pracovníkom, ako aj pani RNDr. Elene Štrpkovej 
z DÚ SR za ústretovosť pri zvyšovaní kvality vzdelávania našich štu-
dentov. 

Doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. 
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DIAMOAK, výrobné družstvo Považská Bystrica

Členské družstvá COOP 
PRODUKT SLOVENSKO 

TECHNOPLAST, výrobné družstvo Topoľčany

Družstvo vzniklo v roku 1994 transformáciou 
záujmového združenia drobných akcionárov 
– zamestnancov spoločnosti ZVL DIAMON, 
Považská Bystrica (z  toho názov družstva: 
DIAMON AKcionári). V  súlade s  prijatou 
koncepciou smerovania družstva sa rozvíjali 
aktivity v troch základných oblastiach v stro-
járskej výrobe, tepelnom spracovaní kovov 
a povrchových úpravách kovových materiálov 
chemicko–tepelnými technológiami. Všetky 
činnosti družstva sú sústredené v  prevádzke 
v  Rajci. Väčšinu prác družstvo rieši koope-
ráciami. Nosným programom zostáva stro-
járska výroba. Zameriavajú sa predovšetkým 
na výrobný odbor špeciálne náradie (tvarové 
formy, strihové, ohybové a lisovacie nástroje, 
zápustky, upínače, meradlá atď.), ale zabez-
pečujú aj kusovú výrobu na základe predlo-
ženej výkresovej dokumentácie, napríklad 
náhradné diely do rôznych predovšetkým 
obrábacích a tvarovacích strojov využívaných 
v strojárenstve, ale aj v potravinárskom a che-
mickom priemysle a  v  zdravotníctve. Reali-
zujú aj opravu náradia. Prevažná časť výroby 

je určená pre zákazníkov mimo územia SR. 
Zo služieb realizujú prenájom nehnuteľností 
a  inžinierskych sietí. Družstvo má na úrade 
priemyselného vlastníctva SR registrovaných 
viacero lukratívnych ochranných známok 
v slovnej aj grafickej podobe. 

Výrobné družstvo je dlhoročným výrob-
com ohrievačov vody, malej záhradkárskej 
mechanizácie a  výrobkov koženej galanté-
rie. Z  dôvodu poklesu odbytu výrobkov, 
ktorého príčinou je stagnácia resp. pokles 
stavebnej výroby, silná konkurencia v  do-
voze výrobkov hlavne z  východných trhov 
a  klesajúca kúpna sila na domácom trhu 
sa družstvo prispôsobilo situácií a rozšírilo 
porfólio svojich výrobkov o výrobky, ktoré 
nájdu uplatnenie vo sfére služieb. Druž-
stvo vyrába vozíky pre práčovne a ploty na 
zákazku. Ďalšiu časť výrobkov uplatňujú 
v  dodávke technologických prvkov, ma-
nipulačných prostriedkov a  prípravkov na 
montáž v  oblasti automobilového a  sklár-
skeho priemyslu. Vo výrobe ohrievačov 
vody rozšírili typovú radu o  výrobu ne-
štandardných ohrievačov na základe po-
žiadaviek zákazníkov. V  prevádzke kožená 

galantéria upustili od výroby tradičných 
výrobkov a  orientujú sa na „priemyselnú 
galantériu“, v  rámci ktorej vyrábajú rôzne 
manipulačné a  prepravné pomôcky, sepa-
rátory, organizéry, izolačné matrace a pod. 
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Družstvo bolo založené v roku 1954 a špe-
cializuje sa výhradne na tradičnú výrobu 
sklenených vianočných ozdôb. Výroba je 
zameraná na ručnú prácu bez využitia stro-
jov, čo zaručuje originalitu každého kusa 
výrobku. Dizajnérky každoročne vytvára-
jú módne kolekcie vianočných ozdôb pre 
nasledujúcu sezónu. Jednotlivé kolekcie 
vychádzajú z aktuálnych módnych trendov 
a  vzorov. Každý rok prezentuje svojim zá-
kazníkom ucelený sortiment noviniek. Je 
samozrejmosťou, že na prianie zákazníka sa 
tento sortiment upravuje a dopĺňa tak, aby 
v ňom každý klient našiel to, čo presne vy-
hovuje jeho   individuálnym požiadavkám. 
V  ponuke majú široký sortiment sklene-
ných ozdôb, ktorý po dobu existencie vý-
robného družstva prekročil viac ako 12 000 
rôznych vzorov. Niekoľko tisíc vzorov je 
prezentovaných celoročne vo vzorkovej sie-
ni v hlavnej budove firmy, ktorá je sprístup-
nená všetkým zákazníkom. Doplnkovou 
činnosťou firmy je výroba obalov z papie-
rovej lepenky a kartónu podľa požiadaviek 
zákazníka. 
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OKRASA, výrobné družstvo Čadca

SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ MAJOLIKA, 
ľudovoumelecké výrobné družstvo Modra
Družstvo udržiava kontinuitu unikátnej 
ručnej keramickej výroby. Svojím rozsa-
hom a kvalitou patrí modranská keramika 
k  najvýraznejším nositeľom ľudovo-ume-
leckých tradícií na Slovensku. Už v  14. 
storočí sa mesto Modra stalo veľmi známe 
pre svoje unikátne hrnčiarstvo a produkciu 
vína. Tieto nádherné kusy modranskej ma-
joliky sú ručne vyrábané v súlade s tradícia-
mi východoeurópskych krajín, a  v  duchu 
najstarších keramikárov známych pod me-
nom Habáni. Títo rozvinuli počas 17. sto-
ročia svoju keramickú výrobu do súčasnej 
svetoznámej, ľudovo – umeleckej produk-
cie. O niekoľko desaťročí neskôr, národná 
Slovenská hrnčiarska kultúra absorbovala 
habánsku techniku a  vytvorila hodnotnú 
osobitnú, ľudovo – umeleckú formu vý-
roby. Repertoár používaných dekorov sa 
postupne dopĺňal a  rozširoval od zobrazo-
vania jednoduchých prírodných motívov 

(flóra, fauna) až po zložité expresie každo-
denného života vidieckeho človeka (figúry, 
architektúra, náradie, nástroje). Charak-
teristickým znakom modranskej majoliky 
je farebná dekorácia na bielom podklade. 
V súčasnosti sa rozlišujú štyri základné typy 
dekorov – pestrý, habánsky, modrý a zelený 
dekor. Tak ako v minulosti, tak aj teraz celá 
výroba prebieha ručne. Výrobky sa ručne 
vytáčajú na hrnčiarskych kruhoch. Po pr-
vom vypálení a  nanesení podkladovej gla-
zúry sa na výrobky ručne maľujú dekorácie, 
podľa historických vzorkovníkov. Výrobky 
následne prejdú druhým výpalom, po kto-
rom získajú vysoký lesk, sýtosť a trvanlivosť 
farieb. Slovenská ľudová majolika je nosi-
teľom certifikátu o zdravotnej nezávadnosti 
použitých materiálov, takže všetky výrobky 
sú vhodné na každodenné používanie v do-
mácnosti. 
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NITRATEx, výrobné družstvo tkáčske Svinná
Družstvo pokračuje v  činnosti a  tradícií Spo-
ločného pradiarskeho a tkáčskeho spolku prie-
vidzských súkenníkov založeného v roku 1884 
v Prievidzi, ktorý sa po vzniku Československa 
zmenil v  roku 1924 na Družstvo súkenní-
kov v Prievidzi. Dnes je družstvo významným 
spracovateľom druhotných textilných surovín, 
výrobcom mykaných priadzí, netkaných a tka-
ných textílií, konfekcie – šitie humanitárnych 
prikrýviek, mycích handier, prachoviek a auto-
poťahov s dlhoročnou tradíciou textilnej výroby. 

Autoservis KOVOHRON Nová Baňa
Družstvo vzniklo už v  roku 1965. Od svojho založenia poskytuje 
množstvo profesionálnych služieb, ktoré stále rozširuje. Momentálne 
disponuje 16 zdvihákmi, modernou technológiou a  profesionálne 
vyučenými a vyškolenými zamestnancami, ktorí sú zárukou kvalitne 
odvedenej práce. Sú začlenení do siete profesionálnych autoservisov 
AutoGo! Postupným profilovaním a  formovaním štruktúry sa stali 
stabilnou a spoľahlivou firmou s dlhoročnou tradíciou. Cieľom druž-
stva je poskytnúť zákazníkom komplexné a spoľahlivé služby v ob-
lasti opravy automobilov. Medzi ponúkané služby patria autoservis, 
pneuservis, lakovanie auta, geometria kolies, emisná kontrola.

ŠAMOTKA, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
 Obec Hrnčiarske Zalužany bola založená 
v roku 1362 pod názvom Zalusan. Pod vply-
vom zlých podmienok sa obyvatelia začali ve-
novať remeslám, z ktorých sa stalo dominantné 
najmä hrnčiarstvo. Preto sa v roku 1773 obja-
vuje nový názov obce – Hrnčiarske Zalussany.  
Po II. svetovej vojne, 30. júna 1950, reme-
selníci z  obce založili družstvo pod názvom 
Šamotka – družstvo s ručením obmedzeným, 
výroba šamotových tehál, múčky, piesku 
a  hliny. Postupne družstvo rozširovalo sor-
timent výrobkov. V  roku 1960 k  pôvodnej 
výrobe pribudla výroba kameninových sudov 
a  ozdobnej keramiky. Ľudovo – umelecká 
a umelecko-remeselná výroba spestrila sorti-
ment výrobkov v roku 1975. Od 1. januára 
1966 družstvo mení svoj názov na Šamot-
ka, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany. 
Časom investovalo aj do novej technológie 
vypaľovacích pecí na zemný plyn, ktorá bola 
zavŕšená v  roku 1986. V  tom istom roku 
vyrobili keramický sud s  poradovým číslom 
500 000. Po zmenách v roku 1989 vykonala 
Šamotka transformáciu. Transformovaná Ša-

motka pokračovala vo výrobnom programe 
a 23. júna 1996 vyrobili 1 000 000-ty kera-
mický sud. Súčasný výrobný program sa opie-
ra o tradičnú výrobu z minulosti (keramické 
sudy, keramické vázy a pekáče, kvetináče, ke-
ramické misky, ozdobná úžitková keramika, 
žiaruvzdorné šamotové výrobky a krby). 
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NOVOPLAST, výrobné družstvo Sereď
Družstvo bolo založené v  roku 1947 ako Košikárske výrobné 
družstvo. Hlavným výrobným sortimentom v tom čase boli plete-
né výrobky z prútia. V 70. rokoch ako výsledok hľadania nového 
sortimentu pre produkciu bola prinesená technológia ručného 
laminovania. Ako prvý výrobok ručného laminátu bol vyrobený 
turistický laminátový čln pod označením CANYON 400. Neskôr 
družstvo rozšírilo svoje portfólio o turistické lode v sortimente ka-
jaky, kanoe a rybárske veslice. Rozdelením Československa v roku 
1993 Novoplast stratil významný trh – Česko. Bolo nevyhnut-
né riešiť budúcnosť družstva. Prvým krokom bola transformácia 
v  zmysle Obchodného zákonníka. Členovia družstva sa rozhod-
li pokračovať v  rovnakej právnej forme, takže Novoplast zostal 
výrobným družstvom. Novoplast si registroval vlastnú ochrannú 
známku a  s potenciálom, ktorým disponoval, musel získať nové 
zahraničné trhy. Prvou líniou boli plavidlá pre zákazníkov z Ne-
mecka, Francúzska, Rakúska a Talianska. Produkcia firmy Novo-
plast je zameraná hlavne na zákazkovú výrobu. Dnešný sortiment 
predstavujú komponenty pre zaoceánske lode, tobogánové dráhy, 
sochy zvierat a množstvo výrobkov pre zábavné parky. 

LUMEN, družstvo Nitra
Družstvo pôsobí na trhu už od roku 1997. Za obdobie svojej 
existencie získalo mnoho skúseností s  realizovaním stavieb rôzne-
ho druhu a  rozsahu. Orientácia družstva je hlavne na komplex-
nú realizáciu objektov občianskeho a  priemyselného charakteru, 
inžinierskych sietí (výstavba priemyselných objektov a  rodinných 
domov na kľúč, rekonštrukcia bytových jadier, oplotenie z prírod-
ného kameňa, liate asfalty, kompletné sádrokartónové konštrukcie, 
montáž vnútorných obkladov, montáž krovov a krytiny, montáž za-
teplených drevených, odvetraných fasád). Vo veľkej miere sa venu-
je záhradnej architektúre spojením využívania hlavne prírodných 
materiálov. Okrem stavebnej činnosti sa družstvo venuje aj predaju 
výpočtovej techniky a komplexným riešeniam informačných sietí 
(tvorba webových stránok, dodávka a  montáž počítačových sietí, 
kompletné vybavenie internetových kaviarní, profesionálne nahrá-
vanie a spracovanie videa). 

CLIMEKO, výrobné družstvo Petrovany
Družstvo bolo založené v roku 2003 v nadväznosti na bohaté tradície 
družstevníctva na Slovensku, aj v  celom svete. Svojím pôsobením 
chce tieto tradície ďalej rozvíjať a zároveň priniesť spoločnosti pro-
dukty pre potešenie, pohodlie a oddych. Družstvo sa zaoberá výro-
bou dopravného ihriska a mini ihriska pre deti, ktoré sa dá používať 
v exteriéri aj v interiéri. Ihrisko slúži na rozvoj pohybu a súťaživosti 
detí. 
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NOVID, výrobné družstvo invalidov Nováky

VZOR, výrobné družstvo Zvolen 

Družstvo bolo založené v roku 1991. Zamestnáva zdravotne po-
stihnutých občanov v  chránenej dielni, ktorí nemajú možnosť 
iného zamestnania. Vyrábajú výrobky, ktoré nie sú náročné na 
výrobu, prácu a námahu. Predmetom činnosti je plastikárska vý-
roba, zváranie a šitie výrobkov z fólie, krajčírske práce, textilná 
výroba, prenájom budov a  zariadení, obchodná činnosť, nevy-
žadujúca si zvláštne povolenie, výroba vlhkomerov, termoindi-
kátorov, nákladná autodoprava, osobná autodoprava, výroba, 
spracovanie, montáž káblových zväzkov do motorových vozidiel. 

Družstvo je jedným z  najstarších nosite-
ľov myšlienky výrobného družstevníctva 
na Slovensku. Dnešné výrobné družstvo 
VZOR má svoje základy v roku 1945, kedy 
sa združili v Banskej Bystrici miestny kraj-
číri a  výrobcovia konfekcie. Do obchod-
ného registra pri krajskom súde v Banskej 
Bystrici bolo družstvo zapísané dňa 22. 
januára 1946 ako ROBOTODEV, výroba 
konfekcie a  bielizne, družstvo s  ručením 
obmedzeným v  Banskej Bystrici. V  roku 
1951 sa družstvo zlúčilo s  bratislavským 
výrobným družstvom Invalid, ale už v na-
sledujúcom roku dochádza k opätovnému 
osamostatneniu a vytvoreniu nového samo-
statného družstva pod názvom ROBOTO-
DEV, ľudové odevné družstvo spoločnosť 
s  ručením obmedzeným, Zvolen. V  roku 
1962 dochádza k zmene názvu na VZOR, 
odevné výrobné družstvo Zvolen. V  roku 
1966 sa zriadila nová výroba kartonáže. 
Deväťdesiate roky priniesli vo výrobnom 
družstve VZOR Zvolen najintenzívnejší 
rozvoj z hľadísk rastu objemov produkcie, 
modernizácie výrobného procesu, rastu za-
mestnanosti a  zaradilo sa medzi najväčšie 
a najvýznamnejšie výrobné družstvá na Slo-

vensku. Výrobné družstvo VZOR Zvolen 
sa v tomto období stalo významným expor-
térom pracovného a profesného oblečenia.

Výrobný sortiment v odevnej výrobe zahŕ-
ňa všetky odvetvia výrobnej aj nevýrobnej 
sféry. Produkujú sa odevy pre strojárstvo, 
energetiku, cestné hospodárstvo, špeciálne 
protiporezové pilčícke odevy, ale takisto 
odevy do obchodnej sféry, pre gastrosluž-
by, zdravotníctvo, pre recepcie hotelov, 
pozemný personál letísk a pre ďalší široký 
okruh profesií. Najnovšou oblasťou, kto-
rou sa snaží družstvo preraziť na tuzem-
skom trhu je navrhovanie a  výroba voľ-
nočasovej konfekcie zo softshellu a fleesu. 
Štruktúra produkcie typizovaných kartó-
nov podľa katalógu FEFCO, ale aj aty-
pických obalov predstavuje hlavnú náplň 
závodu Kartonáž v Detve. Produkcia poťa-
hovanej kartonáže je zameraná na výrobu 
jednoduchých i luxusných kaziet v kombi-
nácii rôznych poťahov so saténovou alebo 
zamatovou výbavou, ktoré vhodne dopĺ-
ňajú obsah, t.j. kryštálové sklo, porcelán, 
bižutériu, medaile, mince, ale aj darčekové 
balenia vín a destilátov.

ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves
Družstvo vzniklo v roku 1959. Svoj najväčší rozvoj zaznamenalo v rokoch 1980 – 1990, kedy v družstve pracovalo 
470 zamestnancov. V  rokoch 1985 – 1998 dochádza postupne k čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu 
dlhoročných výrobných náplní ako textilná výroba, plnenie riedidiel, balenie sádry, balenie potravinárskych 
aróm a príchutí do pečiva. Do popredia sa postupne dostáva nový výrobný program – výroba obalov z vl-
nitej lepenky a papiera, ktorý sa rýchle stáva hlavnou výrobnou činnosťou družstva. Družstvo sa venuje 
prenájmu nebytových výrobných, skladových, obchodných a kancelárskych priestorov. Vo výrobnom 
družstve od samotného vzniku pracovali osoby, ktorým osud nedoprial to najcennejšie – zdravie a   
zdravotne postihnuté osoby na rôznych pracovných pozíciách pracujú vo výrobnom družstve do dnes, 
predovšetkým v prevádzke výroby obalov z vlnitej lepenky.
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ATAK, výrobné družstvo Prešov

DOZA, výrobné družstvo SOBRANCE

Družstvo bolo založené v roku 1991 pod prvotným názvom Fortuna 
v.d.. V roku 1993 zmenilo z komerčných dôvodov názov na ATAK 
v.d.. Družstvo bolo založené 5 členmi ako družstvo nového typu so 
zameraním na športovo – textilnú výrobu. Na začiatku svojho pô-
sobenia prevzalo časť záväzkov, ale aj časť členov v.d. Pleta Prešov 
do svojho stavu. Prvotné kancelárske priestory pre zahájenie činnos-
ti boli poskytnuté prenájmom priestorov SZVD, na Jarkovej ulici 
v Prešove. V objekte sa vytvoril priestor pre maloobchodnú predaj-
ňu, ktorá je situovaná v prízemí tejto budovy a  stala sa mitingpo-
intom športovo založených Prešovčanov. Výrobné družstvo už 20. 
rokov reprezentuje prostredníctvom svojej obchodnej značky ATAK, 
výrobné družstevníctvo doma aj v zahraničí. Počas svojej činnosti sa 
niekoľkokrát zúčastnilo európskych aj svetových výstav zameraných 
na športovú tematiku. V  súčasnosti priebežne zamestnáva mimo 5 
členov cca 30 zamestnancov, väčšinou špecialistov na textilnú výro-
bu, respektíve aplikačné technológie. 
V športovej značke ATAK dosahovali a dosahujú hodnotné športové 
výsledky popredné športové tímy vo futbale, hokeji, hádzanej, bas-
ketbale a  v  mnoho iných druhov športu. V  značke ATAK hrávala 
reprezentácia Slovenska v hokeji, hádzanej aj špičkové svetové muž-
stvá. V  súčasnosti je to aj účastník KHL Slovan Bratislava. Mimo 
tímového oblečenia ATAK vyrába aj oblečenie pre voľný čas, ktoré sa 
teší veľkej popularite pre svoju aktuálnosť a kvalitu. Veľkou mierou 

prispieva ATAK aj do radov športových fanúšikov, fanúšikovským 
textilom a  suvenírmi. Pri svojej činnosti nezabúda aj na podporu 
mládežníckeho športu a  športovcov so zdravotným postihnutím. 
V  súčasnosti je to aj produkcia pre paraolympionikov, účastníkov 
športových hier v SOČI. Cieľom a stálou snahou výrobného družstva 
je zabezpečovať kvalitný servis pre športovcov nielen na Slovensku, 
ale pri neustále sa zvyšujúcej kvalite a kreativite aj v zahraničí. 

Pracovníci výrobného družstva DOZA SOBRANCE pracujú v chránenej dielni v oblas-
ti textilnej výroby, v ktorej zhotovujú pracovné odevy pre gastronómiu, zdravotníctvo, 
stavebníctvo, zváračov a iné profesie. Pracovné odevy zhotovujú farebne podľa požiadav-
ky zákazníkov a zabezpečujú aj potlač alebo výšivku loga firmy. Predmetom výrobného 
družstva je aj obchodná činnosť. V nej sa zameriavajú na zabezpečenie ochranných pra-
covných pomôcok, napríklad rukavice, pracovná obuv, prilby, ochranné okuliare, respi-
rátory a podobne. Výrobné družstvo DOZA založilo neziskovú organizáciu DOSOS, 
ktorá zriadila domov sociálnych služieb a  rehabilitačné stredisko pre zabezpečovanie 
všeobecne prospešných služieb, zameraných na poskytovanie sociálnej pomoci a huma-
nitárnej starostlivosti pre deti a dospelých občanov so zdravotným postihnutím. Pod-
predseda vlády SR udelil družstvu v roku 2009 diplom Najlepší zamestnávateľ občanov 
so zdravotným postihnutím za rok 2008 za Košický región. 

ĎUMBIER, výrobné družstvo Liptovský Mikuláš 
Družstvo má za sebou viac ako 50 ročnú tradíciu vo výrobe galantér-
nych výrobkov z kože, koženky i textilu. Hlavný výrobný program tvoria 
aktovky, kabelky, školské, športové a cestovné tašky, peňaženky a drob-
né galantérne výrobky. V  súčasnosti sa družstvo špecializuje na výrobu 
kancelárskych a propagačných predmetov – puzdrá, konferenčné bloky, 
záznamníky, vizitkáre, obaly na doklady a  spisy, kľúčenky, manažérske 
súpravy. Ďumbier, výrobné družstvo má vlastnú vývojovú dielňu, ale neb-
ráni sa ani výrobe podľa predložených vzorov. Bohaté skúsenosti, vysoká 
profesionalita, spoľahlivosť v dodržiavaní stanovených termínov i kvality, 
aktuálna módnosť i cenová prístupnosť sú základnými predpokladmi, kto-
rými si družstvo udržiava doterajších zákazníkov a získava nových. 
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DIDAKTIK, výrobné družstvo Skalica

OTTO MONT, výrobné družstvo Nová Baňa

Súčasné družstvo Didaktik bolo založené v  roku 1972 ako malá pre-
vádzka výrobného družstva Služba Bratislava, ktorej hlavným výrobným 
programom bola malo objemová produkcia učebných pomôcok pre fy-
ziku, chémiu a matematiku. Vďaka šikovnosti vtedajších zamestnancov 
a vynikajúcej obchodnej politike vedúceho – Ing. Viktora Klemona sa 
malá prevádzka postupne zmenila na jeden z najvýznamnejších závodov 

družstva Služba – závod 03, ktorý mal už v roku 1979 takmer 200 za-
mestnancov. Postupne sa rozširoval priestorovo a najmä technologicky. 
Už začiatkom 80 rokov začal s výrobou osobných mikropočítačov Di-
daktik radu Alfa, Gama, M a Kompakt. V súčasnosti je družstvo Di-
daktik stabilnou spoločnosťou s takmer 200 zamestnancami. Prevažuje 
strojárska výroba, najmä produkcia kotlových komponentov pre firmu 
Vaillant Group v  Skalici, Trenčianskych Stankovciach a  Remscheide, 
avšak takmer 40 % zastúpenie má produkcia učebných pomôcok, zdví-
hacích plošín, špeciálnych sústružených dielov a drobných zákaziek, vy-
užívajúcich celé technologické spektrum. V  rámci možností prebieha 
modernizácia a obnovovanie najviac využívaných technológií – najmä 
na spracovanie plechov. Úspešne pokračuje dlhodobý projekt relokali-
zácie výrobných prevádzok z  kľudovej zóny „Pod Rotundou“, kde sa 
od prvopočiatku družstvo nachádzalo, do nového priemyselného areálu 
Didaktik Kinex, ktoré družstvo v ešte predkrízových rokoch zakúpilo 
a postupne zveľaďovalo. Je teda možné konštatovať, že družstvo vo svojej 
vyše 40 ročnej histórii zažilo časy dobré, aj horšie ale všetky sa mu po-
darilo úspešne prežiť.

História družstva OTTO MONT siaha do roku 2004, kedy v auguste 
deviati z posledných zamestnancov THP družstva VDI Kveta Nová Baňa 
založili nové družstvo. Pôvodným zámerom družstva bola hlavne výroba 
smútočných (papierových) kvetov a smútočných vencov. Túto výrobu však 
začalo až v roku 2005, kedy prebralo od zanikajúceho družstva VDI Kveta 
strojnotechnologické zariadenie na výrobu papierových voskovaných kve-
tov, čím nadviazalo na vyše 50-ročnú tradíciu tejto výroby v Novej Bani. 
Družstvo postupne prevzalo od VDI Kveta aj niektoré obchodné aktivity, 
ako napríklad predaj kancelárskych doplnkov, prevádzku maloobchod-
nej predajne a výrobu a predaj záhradkárskych potrieb z UH pre zahra-
ničného partnera. Od mája 2006 má OTTO MONT schválený štatút 
chránenej dielne/pracoviska, kde v súčasnosti zamestnáva sedem žien so 
zdravotným postihnutím. Produktový rad kancelárskych doplnkov z UH 
tvoria predovšetkým listové zásuvky, čiže zakladače, kancelárske koše, sto-
jany na prospekty. Doplnkovým tovarom družstva sú látkové kvety, ktoré 
samozrejme nemôžu svojou cenou vzhľadom na svoje výrobné náklady 
konkurovať lacným dovážaným kvetom z Číny, ale napriek tomu si našli 

svoje miesto u odberateľov v Čechách. Výrobné družstvo OTTO MONT 
na začiatku zamestnávalo iba jedného zamestnanca, postupne priberalo 
ďalších. Dnes zamestnáva už trinásť stálych zamestnancov, z toho sedem 
v chránenej dielni a chránenom pracovisku. 

K-PLAST, výrobné družstvo Nová Baňa
Družstvo bolo založené na ustanovujú-
cej členskej schôdzi 17. februára 2000. 
Vznik družstva bol reakciou nespokoj-
ných zamestnancov a  členov výrobného 
družstva Kveta (ktorého tradícia spraco-
vania plastov siahala do začiatku 60. ro-
kov minulého storočia). V prvých rokoch 
existencie došlo k zásadnej zmene v tech-
nicko-technologickom vybavení a  štruk-
túre výrobného programu. Prvá morálne 
a  technicky zastaralá technológia bola 
nahradená vstrekovacími lismi značiek 
DEMAG a  ARBURG. Výrobný program 

sa zmenil z príležitostnej výroby jednodu-
chých plastových dielov do oblasti výroby 
technicky a  kvalitatívne náročných plas-
tových dielov. Dnes je K-PLAST moder-
né a  prosperujúce družstvo so stabilným 
výrobným programom, moderným tech-
nickým a technologickým vybavením a so 
skúseným personálom. Družstvo je pri-
pravené a schopné poskytnúť zákazníkom 
kompletný servis – návrh plastových die-
lov, výrobu, testovanie a údržbu nástrojov 
a následnú výrobu a kompletizáciu plasto-
vých dielov. 
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Družstvo vzniklo ako samostatný právny 
subjekt 1. marca 2002, no história podni-
ku začala už v  roku 1969. Výrobný závod 
bol súčasťou Východoslovenského auto-
družstva Prešov – VĽAD a  po rozdelení 
VĽAD-u v roku 1996 vzniklo ATV výrob-
né družstvo, predchodca terajšieho druž-
stva. ATV družstvo Strážske je teda podnik 
s  päťdesiatročnou tradíciou strojárenskej 
výroby, ktorá je zárukou vysokej odbornos-
ti a  kvality. Začiatky podniku boli spoje-
né s  výrobou radiátorov AURAL, ručných 
vŕtačiek, plynových vzpier a  náhradných 
dielov pre rôzne motorové vozidlá. Postup-
ne sa výroba rozširovala o  ďalšie výrobky, 
ako sú napr. vypínací valec spojky, brzdový 
valec MULTICAR, uzatvárací kohút, spoj-
kové hlavy rôzneho typu, spony, svorky, vy-
klápacie rebríky pre domácnosť a podobne. 
Aby podnik dokázal držať krok s  konku-
renciou, postupne sa rozširoval a moderni-

zoval strojový park. Hlavným predmetom 
činnosti družstva je strojárenská výroba. 
ATV družstvo sa za posledné roky úspešne 
rozvinulo a rozšírilo svoj pôvodný výrobný 
program, a to predovšetkým o strojárenskú 
výrobu podľa individuálnych potrieb zá-
kazníkov a  výrobu náhradných dielov pre 
automobily. Družstvo sa môže pochváliť dl-
hodobou, korektnou a úzkou spoluprácou 
s mnohými dodávateľmi, u ktorých realizu-
je napríklad pálenie laserom alebo rezanie 
vodným lúčom. ATV družstvo Strážske je 
proexportne orientovaný podnik a  svoju 
produkciu zameriava hlavne na európsky 
trh. Export podniku predstavuje cca 75 % 
celkovej výroby a  zvyšné percentá výrob-
kov končia na domácom trhu. Výrobný 
program družstva predstavuje aj strojárska 
výroba so zameraním na kovoobrábanie, li-
sovacie práce a povrchovú úpravu (zinkova-
nie, impregnácia, chromatovanie a katafo-

réza – KTL). Začiatkom roku 2013 podnik 
odkúpil výrobu (VAP) firmy 3onfo Plus 
Prešov a rozšíril svoju ponuku napr. o sady 
čeľustí (Škoda, VW), hlavný valec (Tatra, 
Liaz, Karosa, Zetor), brzdový valček (Ško-
da, Audi, Seat, VW) a podložné plechy. 

FLOS, výrobné družstvo Banská Bystrica

ATV, družstvo Strážske 

Družstvo vzniklo v roku 1998  a jeho hlav-
ným cieľom mal byť predaj výrobkov slo-
venských výrobných družstiev združených 
pod  COOP PRODUKT SLOVENSKO. 
V  súčasnej dobe sa  zaoberá   hlavne jed-
noduchou montážou nábytkového a byto-
vého kovania, balením výrobkov pre veľ-
koodberateľov ako aj pre maloodberateľov. 
Družstvo zamestnáva prevažne občanov 
so zdravotným postihnutím v  niekoľkých 
chránených dielňach a  v  zmysle zákona 
poskytuje svojim zákazníkom náhradné 
plnenie. Vo svojich chránených dielňach 
poskytuje masérske služby, balenie kon-

štrukčných prvkov nábytkového kovania 
do kompletných balíčkov určených pre vý-
robcov nábytku. Dodávané kompletné ba-
líčky umožňujú výrobcom  výrobu nábytku 
v  demonte, čo znižuje ich náklady na ba-
lenie, prepravu a v konečnom dôsledku aj 
cenu samotného nábytku. Chránenú diel-
ňu majú zriadenú v  rámci zberne TIPOS, 
ktorej hlavnou činnosťou je sprostredkova-
nie predaja produktov spoločnosti TIPOS 
(lotéria a  žreby) na základe podpísanej 
Mandátnej zmluvy so spoločnosťou TI-
POS, národná lotériová spoločnosť, a. s.. 

Družstvo sa zaoberá výrobou, predajom a  montážou drevených 
interiérových dverí a  zárubní na objednávku. Družstvo ponúka 
katalóg typov, ale dokážu vyrobiť aj výrobky podľa individuálnej 
predstavy alebo architektonického návrhu. Materiály, desing, dre-
vinu a  farebné riešenie dotvárajú spolu s klientom. Vyrábajú tiež 
tradičné aj moderné dvere a zárubne v masívnom prevedení a dý-
hované z rôznych sendvičových konštrukcií na základe dreva. Po-
núkajú prevedenie otočné, posuvné, zalamovacie, lietačky, falcové 
bezfalcové, hladké, rámové, celosklené a  rôzne interiérové steny. 
Doplnkovou činnosťou je výroba a  montáž schodových stupníc 
a montáž veľkoplošných parkiet. 

JUHODREVO, výrobné družstvo Nové Zámky
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História dnešnej značky Fragokov siaha do roku 
1949, kedy bolo v Prešove založené Východo-
slovenské ľudové autodružstvo VĽAD. V roku 
1996 došlo k transformácii a rozdeleniu auto-
družstva na 6 výrobných družstiev. Z  dvoch 
pôvodných závodov v Prešove vznikol zlúčením 
nový subjekt Fragokov. Významným míľnikom 
v živote firmy bolo v máji roku 2007 spustenie 
výroby v novovybudovanej výrobnej hale o roz-
lohe 2 500 m2. V roku 2008 došlo k zmene ob-
chodného názvu na Fragokov – export, výrobné 
družstvo. Fragokov – export patrí v súčasnosti 
k jednej z najväčších strojárskych firiem v pre-
šovskom regióne a  pravidelne sa umiestňuje 
v rebríčku TOP 200 najlepších slovenských fi-

riem. Viac ako 75 % produkcie firmy je určenej 
na export. Výrobný program firmy je široký, čo 
dáva firme príležitosť uspokojiť potreby a požia-
davky veľkého okruhu zákazníkov t.j.: 
 – výroba hydraulických brzdových a spojkových 
valcov a komponentov,

 – výroba a montáž presných dielov 
a kompletných výrobkov,

 – výroba vstrekolisových foriem a špeciálnych 
nástrojov, výroba modelových zariadení pre 
zlievarne, 

 – výroba výrobkov z plastov. 

Firmu tvoria tri výrobné strediská Hydrauli-
ka, Nástrojáreň, Lisovňa plastov.

Dňa 2. decembra 1948 bolo v Starej Turej za-
ložené Družstvo na spracovanie výrobkov pre 
hospodárstvo, remeslo a domácnosť s ručením 
obmedzeným a  následne v  roku 1949 pre-
menované na Podjavorinské drevospracujúce 
družstvo spoločnosť s  ručením obmedzeným. 
V počiatočnom období vyrábalo rôzne výrobky 
z dreva, z ktorých mnohé sa dnes nachádzajú 
snáď už len v  múzeách (drevené mútovníky, 
kolovraty). V  roku 1957 sa začali vyrábať aj 
prvé kovové štítky. Boli to zo začiatku len veľmi 
jednoduché orientačné tabuľky, vyrábané tech-
nológiou modrotlače. Okrem drevovýroby bola 
zavedená i chemická výroba, ktorá umožnila vo 
väčšej miere zamestnávať ženy z blízkeho okolia. 
Táto chemická výroba dala základy novému vý-
robnému programu – kovovým štítkom, ktoré 
po mnohých inováciách a zmenách technológií 
dodnes tvoria nosný výrobný program družstva. 

V ďalších rokoch rozbehlo družstvo výrobu pro-
tektorov na osobné a nákladné vozidlá a zriadi-
lo pneuservis. V roku 1965 sa premenovali na 
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá. 
Ďalší výrobný program predstavoval výrobu 
dýchacej a potápačskej techniky – tlakomerov 
na kontrolu spotreby vzduchu a  hĺbkomerov. 
Prevádzka „KOVO“ zaviedla výrobu sedacie-
ho kovového nábytku, ktorá si tiež vyžiadala 
vybudovanie kvalitnej povrchovej úpravy práš-
kovými farbami. Vďaka tomu, že používajú pri 
výrobe štítkov presnú a modernú technológiu 
a efektívnu počítačovú techniku, patria medzi 
najväčších výrobcov kovových štítkov na Slo-
vensku s  výrazným exportom do krajín EÚ. 
Vyrábajú kovové štítky, ovládacie panely, rôzne 
stupnice a číselníky technológiou leptu, ofseto-
vej tlače, tampoprintu, sieťotlače, eloxu – prí-
rodný i máčaný v rôznych farbách na materiál 

hliník, mosadz, poniklovaná mosadz, nerez, 
Fe plech. Zaviedli aj nové výrobné programy 
t.j. výrobu samolepiacich štítkov a reklamných 
materiálov, tampónovú potlač drobných pred-
metov pre priemysel a pod. 

FRAGOKOV – export, výrobné družstvo Prešov

PODJAVORINSKÉ výrobné družstvo, Stará Turá

REMESLOSLUŽBA, výrobné družstvo Košice
Družstvo začalo písať svoju históriu už v roku 
1956. Od tej doby sa zaoberá aj svojou súčas-
nou hlavnou produkciou, ktorou je výroba 
kancelárskych a  školských potrieb z  papiera 
a lepenky ako aj zákazkovou činnosťou, ktorá 
zahŕňa väzbu kníh, diplomových prác, časo-
pisov, odbornej literatúry a tiež rekonštrukciu 
knižnej väzby. V súlade s požiadavkami odbe-
rateľov a trhu, v posledných rokoch družstvo 
rozšírilo svoj sortiment o širokú škálu reklam-
ných poradačov. Nosným produktom výroby 

je však výroba kancelárskych poradačov, kto-
ré sú vyrábané v širokom sortimente  v oblasti 
pákových, závesných a krúžkových mechaník 
so širokou škálou farebných poťahových ma-
teriálov rôznej kvality. Výrobky dodávajú na 
trh pod obchodnou značkou RESKO. Počas 
celej svojej histórie družstvo plní aj vysoko 
humánne poslanie zamestnávania osôb so 
zdravotným postihnutím a preto má družstvo 
priznaný štatút chránenej dielne.
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Družstvo bolo založené 28. februára 1951 ako družstvo ľudové s ná-
zvom BABATEX, zamerané na výrobu detských hračiek Postupom 
času sa výrobný program aj názvy menili. Družstvo nieslo názov 
ŽENA, VZORODEV, VZOR. Predmetom činnosti bola výroba ľah-
kej konfekcie, modrotlače i služby – krajčírstvo, pletiarstvo, kožušníc-
tvo, oprava a výroba obuvi, tkanie, farbenie a čistenie šiat a od roku 
1964 aj chemická výroba. Od 14. septembra 1967 nesie družstvo ná-
zov NOVOCHEMA. V roku 1975 bolo k existujúcemu družstvu pri-
členené Pohronské všeodborové družstvo, so sídlom v Leviciach, čím 
sa sortiment výroby rozšíril o výrobu dreveného a čaluneného nábyt-
ku, výrobu keramiky a o maliarske a natieračske práce. Od roku 1988 
bola k družstvu pričlenená prevádzka družstva Kovotex v  Trenčíne 
s výrobou zlatých a strieborných šperkov. V roku 1992 bola, tak ako 
vo všetkých ostatných družstvách, vykonaná transformácia v  zmysle 
Zákona č. 42/92 Zb.. Mimo iných zmien sa NOVOCHEMA, výrob-
né družstvo pretransformovalo na NOVOCHEMA, družstvo. V sú-
časnosti je chemická výroba nosným výrobným programom družstva. 
Je zameraná na výrobu syntetických i vodouriediteľných náterových lá-
tok na kov, drevo, murivo, náterových látok na fasádu a interiér, asfal-
tových náterových látok a riedidiel. Variabilita technológie a moderné 
výrobné zariadenia umožňujú vysoký stupeň operatívnosti vo výrobe, 
výrobu kvalitnej náterovej hmoty a samozrejme kvalitný servis. Druž-

stvo pracuje od roku 2003 v scertifikovanom systéme riadenia kvality, 
enviromentálneho manažérstva. A od roku 2006 integrovaného mana-
žérskeho systému manažérstva kvality, enviromentu a riadenia bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci podľa noriem EN ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 a BSi OHSAS 18001. Plní aj humánne poslanie 
zamestnávaním osôb so zdravotným postihnutím v chránenej dielni.

NOVOCHEMA, družstvo Levice

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 
Družstvo vzniklo 30. októbra 1945, kedy skupina 19 jednotlivcov 
podala na Krajský súd v Bratislave oznam o založení nového podni-
ku tzv. „PROSPEKTOM ZAKLADAČNÝM“. Ustanovujúce valné 
zhromaždenie dňa 9. novembra 1945 prijalo prvé stanovy, podľa 
ktorých názov podniku bude UNIOSA – združenie na výrobu a ob-
chod s mydlom, s kozmetickými článkami a chemicko-technickými 
výrobkami, družstvo s ručením obmedzeným Bratislava. 3. septem-
bra 1950 v hoteli CARLTON v Bratislave za účasti 72 členov druž-
stva okrem zvolenia novej správy družstva i dozorného orgánu, bola 
prijatá i zmena názvu na TATRACHEMA, družstvo pre výrobu che-
micko-technických článkov s r. o. Bratislava. Okresný súd v Bratisla-
ve však neuznal a nebral do úvahy všetky uznesenia, ktoré vyhlásil za 
neplatné s tým, že družstvo si má usporiadať svoje právne pomery. 
Až na mimoriadnom valnom zhromaždení 29. októbra 1951 v Bra-
tislave bola schválená zmena v názve UNIOSA na TATRACHEMA, 
výrobné družstvo s r. o. v Bratislave. 
Začal sa rozširovať výrobný sortiment a okrem výroby mydiel, aroma-
tických a kozmetických výrobkov začala výroba pleťovej, neskôr vla-
sovej kozmetiky, výroba prostriedkov na úpravu – zmäkčovanie vody, 
široký sortiment čistiacich a  dezinfekčných prostriedkov v  oblasti 
bytovej chémie. Po rozdelení federácie nastali problémy s exportom 
do ČR a preto v roku 1994 zriadili v Čechách pobočku Tatrachema 
CZ Hodonín. Výroba pre export je zabezpečovaná v  dvoch závo-
doch. V  rámci zákazkových služieb zabezpečujú bazénovú chémiu 
pre zahraničného partnera a  taktiež čistiacu chémiu pre zahranič-
ných partnerov. V súčasnom období je Trnava sídlom hospodárskeho 
vedenia a jedného závodu. V tomto závode sa vyrábajú výrobky byto-
vej chémie ako WC čističe, prostriedky na úpravu textílií, saponáty, 
prostriedky na čistenie a  leštenie nábytku, podláh, autokozmetika, 

telová kozmetika. Značky ako FIXINELA, DIAVA, BONY, ZUZ-
KA, SIFO, TORO, GRILPUR slúžia verne svojim zákazníkom už 
dlhé obdobie. Druhý závod má sídlo v Šaštíne Strážoch. Produktami 
tohto závodu sú práškové čističe ako CITRA, TENY, FIXINELA, 
prostriedky na zmäkčovanie vody – LUXON, prostriedok na čistenie 
sifónov – SIFO, pracie prostriedky a odstraňovače škvŕn pod znač-
kou JASO, odstraňovač vodného kameňa LUXON a pod. 
V Trnave prevádzkuje svoju činnosť i veľkoobchod a maloobchod, 
ktorý okrem vlastných výrobkov ponúka svojim zákazníkom široký 
sortiment od konkurenčných firiem.
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História družstva KOVEX sa odvíja od roku 
1963, kedy v Plaveckom Štvrtku vznikol zá-
vod na výrobu brašnárskeho a  obuvníckeho 
kovania pri družstve KOŽATEX Bratislava. 
V  závode v  Plaveckom Štvrtku sa vyrábalo 
brašnárske a obuvnícke kovanie pre potreby 
družstva, ale aj pre potreby podnikov v  bý-
valom Československu a  zahraničie. Vply-
vom politických zmien sa závod osamostat-
nil a  30.   marca 1990 vzniklo samostatné 
družstvo s  názvom KOVEX. V  roku 1991 
vplyvom zmien na trhu nestačilo družstvo za-
bezpečiť prácu pre 250 zamestnancov. Svoju 
ekonomickú situáciu riešilo v novembri 1991 
odpredajom časti majetku svojim zamestnan-

com, družstvo bolo určené na zánik. Skupina 
10 pracovníkov mala chuť pokračovať v tradí-
cii družstva a dokázalo oživiť činnosť. V súčas-
nosti sa družstvo so svojimi 28 pracovníkmi 
špecializuje na poskytovanie technologických 
služieb v  oblasti galvanických povrchových 
úprav na rôzne druhy materiálov. Svoju po-
nuku rozšírilo na medenie, niklovanie, chró-
movanie, pozlacovanie, cínovanie, zinkovanie 
na komponenty pre nábytkársky, automobi-
lový priemysel a  na výrobky dekoratívneho 
charakteru. Družstvo má vypracovaný a  im-
plementovaný systém manažérstva kvality od 
roku 2005, kedy mu bol vydaný certifikát 
podľa normy ISO 9001:2000, spĺňa požia-

davky normy ISO 9001:2008 a  má vydaný 
certifikát do roku 2014. Kvalitnou prácou 
a  servisom si získalo dobré meno u tuzem-
ských i zahraničných obchodných partnerov.

KOVEx – družstvo Plavecký Štvrtok

Pred 75- timi rokmi, konkrétne 27. februára 
1938, na Mýtnej ulici v Bratislave založili drobní 
živnostníci výrobné družstvo umeleckých klam-
piarov slovenských s  ručením obmedzením. 
Dnes sa dá povedať, že družstvo prešlo školou 
života. Na začiatku svojej činnosti sa družstevníci 
sústredili na klampiarsku výrobu a výrobu labo-
ratórnych prístrojov z mosadze, medi a hliníka. 
Úlohou bolo presadiť sa, čo je prioritou i dnes, 
starať sa o hojný odbyt svojich výrobkov v ob-
chodnom i jarmočnom poli. Dňa 30.  novembra 
1949 sa družstvo definitívne premenovalo na 
KOVODRUŽSTVO – výrobné kovospracu-
júce družstvo. Prijali sa nové stanovy a družstvu 

pribúdali členovia i činnosti ako hodinárstvo, 
výroba elektrorozvádzačov, výroba a  servis tep-
lovzdušných agregátov, výroba oceľových zárub-
ní, stavebná kovovýroba. Veľký prelom nastal 
v roku 1989, otvorili sa hranice a výrobky boli 
na trhu ohrozené. Nasledovalo ukončenie nie-
ktorých z  činností a  družstvo sa sústredilo na 
výrobu zárubní, garážových brán a  zákazkovú 
kovovýrobu. Nevyhnutnosťou bolo modernizo-
vať technicko – administratívny aparát moder-
nou technikou. Dnes sa snažia vyrábať kvalitné 
výrobky, zachovať si stabilitu na trhu, zredukovať 
náklady a udržať pracovitých a obetavých členov 
družstva v  pracovnom vzťahu. Kolektív druž-

stva sa od roku 2003 hrdí aj titulom najvyššieho 
družstevného vyznamenania „Družstevnej ceny 
Samuela Jurkoviča“. 

KOVODRUŽSTVO Bratislava

POKROK, výrobné družstvo Žilina
Dňa 10. októbra 1954 bolo založené za 
pomoci bývalého zväzu invalidov družstvo 
s  názvom INVALID, s  cieľom zamestnať 
osoby so zmenenou pracovnou schopnos-
ťou. V roku 1958 družstvo zameralo svoju 
činnosť na výrobu elektrorozvádzačov ako 
hlavnú činnosť a  vyčlenením niektorých 
uvedených činností sa charakter invalidné-
ho družstva zmenil na výrobné družstvo. 
V roku 1976 družstvo začalo výstavbu nové-
ho základného závodu výrobného družstva 
POKROK Žilina na Košickej ulici. Jeho 
dobudovaním a  uvedením do prevádzky 
v  roku 1982 došlo k centralizácii podstat-
nej časti výroby družstva na jednom mieste.
Družstvo nástupom trhového hospodárstva 
v roku 1990 postupne upravovalo predmet 
svojej činnosti a od roku 1997 zameralo svo-
ju činnosť na výrobu vykurovacej techniky. 
Výrobné družstvo v  súčasnosti zamestnáva 

50 pracovníkov, jeho nosným výrobným 
programom je výroba, predaj a  distribú-
cia vykurovacej techniky. Do výrobného 
programu patrí aj povrchová úprava práš-
kovou farbou, pieskovanie, CNC ohýbanie, 
zváranie, laserové rezanie, sústruženie. Do-
plnkovým výrobným programom je výroba 
svietidiel. Garanciou kvality je scertifikova-
ný systém kvality, enviromentu a  riadenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: EN 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007. 60 % produkcie výrobkov 
družstvo exportuje hlavne na český, poľský, 
nemecký, dánsky a holandský trh. Družstvo 
sa zúčastňovalo a  zúčastňuje na rôznych 
výstavných akciách. V  minulosti Brnenské 
veľtrhy a  výstavy, na ktorých výrobky zís-
kali niekoľko zlatých medailí alebo súčasné 
akcie COOPEXPO Nitra, kde sú výrobky 
oceňované za technickú úroveň a  kvalitu. 

Slovenskou obchodnou a  priemyselnou 
komorou bolo udelené Čestné uznanie za 
mimoriadne zásluhy o  rozvoj slovenské-
ho a  zahraničného obchodu. Pri 50.výročí 
založenia družstva bola Predstavenstvom 
Družstevnej únie SR udelená Družstevná 
cena Samuela Jurkoviča.
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V roku 1969 bola založená spoločnosť VD 
Mechanik Prešov. O rok neskôr sa tri spo-
ločnosti zlúčili do jednej – VD NOVO-
DOB Prešov. V  roku 1973 firma kúpila 
nové sídlo pre správu a v roku 1974 založili 
prevádzku v  Gregorovciach, kde sa vyrába-
li plastové hračky. V  roku 1975 spoločnosť 
prevzala výrobu skúšačiek napätia z  továrne 
v Šumperku. Názov VD ELEKTROPLAST 
prijala spoločnosť v roku 1976. Následne za-
ložili prevádzku v Prakovciach, kde vyrábali 
hračky. Nová prevádzka v  Solivare, ktorá sa 
špecializovala na výrobu skúšačiek napätia 
bola založená v  roku 1981 a  v  roku 1982 
vznikla prevádzka Nástrojáreň. V roku 1987 
družstvo vybudovalo nové miesta pre expe-
dičné strediská a hlavný sklad. V roku 1993 
sa podarilo získať významného obchodného 
partnera so sortimentom – rámiky pre ŠPZ. 
V  roku 2006 prijalo družstvo certifikáty 
kvality ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2002. V rokoch 2006 – 2008 

prišlo k  zrušeniu výrobných prevádzok Pra-
kovce, Nástrojáreň, Solivar a hlavného skladu 
a kompletná výroba sa sústredila na prevádz-
ku Gregorovce. Družstvu sa v roku 2007 po-
darilo uzatvoriť zmluvu o  spolupráci s  dnes 
najvýznamnejším obchodným partnerom vo 
výrobe hračiek. V rokoch 2008 – 2010 druž-
stvo prešlo komplexnou inováciou, obnovilo 
strojné zariadenia a  zrekonštruovali dve vý-
robné haly za pomoci finančných príspevkov 
zo štrukturálnych fondov EÚ. Špecializuje sa 
na výrobu produktov z plastov technológia-
mi – vyfukovanie, vstrekovanie a  vákuova-
nie. Vstrekovanie – preferovaná technológia 
výroby plastov v  družstve prešla z  dôvodu 
konkurencieschopnosti a  rastu v  období od 
roku 2009 kompletnou inováciou. Výrobky 
sa uplatňujú v sektoroch elektrotechnického 
priemyslu, technických výliskov aj do auto-
mobilového priemyslu, hračiek, športových 
potrieb pre deti, záhradku a domáce potreby.

ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov

IDOPS, družstvo Bratislava
IDOPS družstvo bolo založené v  roku 1990 
v  Bratislave, so zameraním na inžiniersko-in-
vestičnú, developerskú a  poradenskú činnosť 
v oblasti výstavby, opravy a rekonštrukcie skla-
dovacích nádrží pre vodu, resp. pre chemické 
a  petrochemické produkty (benzín, nafta, 
etanol), dodávky nízkoenergetických monto-
vaných domov, automatizovaných parkova-
cích systémov, energetiku, obnoviteľné zdroje 
energie. Družstvo dodáva veľkokapacitné žele-
zobetónové nádrže s vnútorným kompozitným 
plášťom so systémom trvalého sledovania tes-
nosti nádrže na báze vákua. Vykonáva revita-
lizácie skladovacích nádrží petrochemických 
produktov, modernizáciu technologického vy-
bavenia pre čerpanie a  prečerpávanie, dodáva 
technológie pre čerpacie stanice pohonných 

hmôt. Súčasťou ponuky sú aj technológie pre 
výdajné terminály rôznych petrochemických 
produktov včítane palív a  leteckého benzínu, 
alkoholov. IDOPS je špecialista na opravy 
a  vnútorné povrstvenia oceľových a  železobe-
tónových skladovacích nádrží kompozitnými 
materiálmi. Je výrobca stavebného systému pre 
stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov. 
Realizuje komplexnú dodávku certifikovaných 
rodinných nízkoenergetických domov a pasív-
nych domov na území EÚ. Dodáva parkovacie 
garáže, špecializuje sa na dodávku a inštaláciu 
automatických parkovacích systémov, kde sú 
autá parkované pomocou technológie – robo-
tizovaných manipulátorov. Tiež zabezpečuje 
komplexnú dodávku automatizovaných par-
kovacích systémov, od dizajnu, predprojektovej 

prípravy a poradenstva, výstavbu parkovacích 
garáží až po inštaláciu technologií, monitoring 
prevádzky, bezpečnosti a spotreby energií, ale-
bo prevádzku automatických parkovacích sys-
témov. Pripravuje výstavbu veterných parkov.

TEx-PRINT, výrobné družstvo Gajary
Družstvo bolo založené v roku 2000 a špe-
cializuje sa na potlač textilu. Keďže potlač 
textilu ako výrobná technológia zasahuje do 
viacerých odvetví, rozdelilo svoju činnosť 
do kategórií – vlajky (stolové, stožiarové, 
banery), gastro (slnečníky, zástery, obrusy, 
sedáky), Promo & fan (šály, minidresy, šat-
ky, kravaty), šport (dresy, štartovacie čísla), 
potlač a výšivka. 
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Výrobné družstvo je pokračovateľom tradícií prvého výrobného 
družstva v Turci, ktoré bolo založené dňa 20. februára 1943 pod ná-
zvom „Snaha“. K ďalšej zmene názvu družstva došlo v roku 1970 pod 
názvom „Turiec“ výrobné družstvo Turany. K 31.  decembru 1991 
bolo družstvo delimitáciou rozdelené na 5 malých následníckych 
družstiev. Od 1. januára 1992 družstvo vyvíja činnosť pod názvom 
„DRUVOS“. Prevažujúcou činnosťou je stolárstvo, nábytkárstvo, te-
sárska a klampiarska činnosť. Družstvo má chránenú krajčírsku diel-
ňu a chránenú stolársku dielňu. V súčasnosti pracuje v družstve 15 
pracovníkov. 

Družstvo sídli v Košiciach v mestskej časti Barca. Má dlhoročnú tradíciu. 
Ustanovujúce Valné zhromaždenie družstva sa konalo 17. mája 1951. 
Novovzniknuté družstvo sa volalo Vzorodev. Vzorodev výrobné družstvo 
sa postupne zlúčilo s družstvami Prádlo, Domotex, UM-DEK a Krojo-
buv. Pod súčasným názvom družstvo podniká od 24. marca 1954. 
V minulosti bolo vytvorených viacero prevádzok zákazkovej výroby a tiež 
sériovej výroby obuvi a ľahkej konfekcie pre vnútorný trh. Od roku 1989 
vnútorný trh stagnoval a postupne sa rozpadol. Orientácia na zahraničný 
trh bola nevyhnutná. V súčasnosti výrobné družstvo Módna tvorba za-
mestnáva 31 zamestnancov. Vyrába ľahkú dámsku konfekciu pre zákazní-
kov v Nemecku a Francúzsku. 

DRUVOS, výrobné družstvo Martin

MóDNA TVORBA, výrobné družstvo Košice 

Družstvo bolo založené v  roku 1950. Dnes sa venuje servisným pre-
hliadkam, výmene olejov mechanickým opravám, klampiarskym a  la-
kovníckym prácam, elektrikárskym prácam. Má zriadený Pneuservis 
– opravy defektov, prezúvanie pneumatík, uskladnenie pneumatík, 
nastavenie geometrie riadenia. Robí testy motorov, tlmičov, nastavuje 
svetlomety. Vykonáva emisné kontroly – benzín, diesel, LPG, osobné 
a dodávkové vozidlá. Opravuje chladiče a má zriadenú odťahovú službu. 
Zaoberá sa tiež predajom a záručným-pozáručným servisom záhradnej 
techniky AL-KO, WOLFGARTEN (kosačky, čerpadlá, domáce vodár-
ne, motorové píly, plotostrihy, traktory). Má zriadenú autoškolu. 

DRUTECHNA, autodružstvo Bratislava 

Družstvo vzniklo v  roku 1993. Aktuálne za-
mestnáva 15 zdravotne postihnutých pracov-
níkov, ktorí ako už z názvu vyplýva, sú schopní 
splniť akúkoľvek určenú pracovnú úlohu. Za-
mestnanci si prácu vážia a preto ju mnohokrát 
vykonávajú zodpovednejšie a  kvalitnejšie ako 

mnoho iných zdravých ľudí. Družstvo vykoná-
va montážne práce (lepenie, vkladanie, lisova-
nie, balenie, skrutkovanie atď.), vyrába vizitky, 
oznámenia, kalendáre, prospekty, stravné líst-
ky, samolepky a  iné. Vykonáva laminovanie, 
viazanie, kopírovanie a grafické práce. Ponúka 

služby v oblasti tvorby web stránok a ich sprá-
vy a  tiež ponúka spracovanie jednoduchého 
a  podvojného účtovníctva, mzdovú agendu, 
ekonomické, organizačné a účtovné poraden-
stvo. 

Družstvo invalidov UNIVERZÁL Piešťany 



23výrobné družstevníctvo

Družstvo bolo založené dňa 27. októbra 1992. Od svojho vzniku sa 
zaoberá predajom, opravami a údržbou motorových vozidiel. V za-
čiatkoch to bola značka LADA, v súčasnosti tvoria portfólio znač-
ky Chevrolet a Citroen. U obidvoch sú autorizovaným predajcom 
a autorizovaným servisom. Sídlia v Nitre na Bratislavskej ulici, kde 
majú vybudovaný schowroom aj servisné dielne pre obidve značky. 
Poskytujú autoopravárenské a autoelektrikárske práce, komplexné 

REMESLOSERVIS, družstvo Nitra

38 zakladajúcich členov založilo Okresné zákazkové krajčírske 
družstvo, ktoré po zaregistrovaní v podnikovom registri v Prešove 
začalo oficiálne svoju činnosť 1. júna 1951. Družstvo malo zria-
dených 10 dielní. V  roku 1960 už malo družstvo 21 prevádzok. 
Hlavnou náplňou činnosti bolo zhotovovanie pánskych a  dám-
skych odevov a  vykonávanie opráv. Družstvo malo v  činnosti za-
členené aj domácke pracovníčky, zaoberajúce sa umelecko-remesel-
nou činnosťou pri zhotovovaní solivarských čipiek a od výrobného 
družstva Kroj Bratislava prevzalo výrobu modrotlače, ktorá neskôr 
bola odčlenená do iného družstva. V tomto čase družstvo zmeni-
lo svoj názov na Vzorodev krajčírske družstvo. Podstatnejší rozvoj 
nastal po roku 1960. V tomto roku družstvo riešilo zamestnanosť 
žien v  Starej Ľubovni zriadením krajčírskej prevádzky. Hlavným 
výrobným programom boli pánske nohavice a montérky v sériovej 
výrobe. V roku 1965 družstvo dokončilo výstavbu Domu služieb 
v Hanušovciach. O činnosť dámskeho zákazkového krajčírstva ne-
bol veľký záujem, a  preto došlo k zriadeniu sériovej výroby odevov. 
V  roku 1967 družstvo mení svoj názov na VZORODEV Prešov, 
výrobné družstvo. V tom istom roku z dôvodu potreby rozšírenia 
výroby bol zakúpený objekt panského kaštieľa v Plavči, kde bola 
spustená ďalšia sériová výroba. V  roku 1968 dostalo družstvo do 
vlastníctva budovu bývalej ZDŠ v  Holčíkovciach, ktorú zrekon-
štruovalo a zaviedlo v nej sériovú výrobu so 60 pracovníkmi, ktorú 
koncom roka zničil požiar. Družstvo vyvážalo pracovné odevy do 
zahraničia, otváralo ďalšie predajne, zriadilo učňovské a  vývojo-
vé stredisko. V  roku 1975 dávalo do prevádzky novovybudovaný 
závod v Starej Ľubovni pre 320 pracovníkov. V  roku 1982 došlo 
k stabilizácii výrobného programu. Predmetom hospodárskej čin-
nosti družstva bolo poskytovanie služieb obyvateľstvu formou zá-
kazkového šitia dámskych, pánskych a  detských odevov, čistenia 
peria a  šitia bielizne, opravy odevov, ošatenia a  bielizne, ľudovo-

-umeleckú výrobu v sortimente ľudových krojov, výrobu konfekcie, 
maloobchodný predaj a výrobu prípravkov a zariadení pre odevný 
priemysel. V roku 2003 družstvo začína výrobu výrobkov s novou 
technológiou, ktorou je lepený program pri spracovaní materiálov 
Goretex.

VZORODEV, výrobné družstvo Prešov

lakýrnické služby. Majú vlastnú vypaľovaciu pec, 2 miešačky farieb, 
prevádzajú klampiarske práce, pozáručné opravy všetkých vozidiel. 
Sú zmluvným partnerom pre poisťovňu Allianz – Slovenská pois-
ťovňa, Kooperatívu aj Komunálnu poisťovňu. Vykonávajú rýchlo-
výmenu autoskiel na všetky druhy vozidiel a pneuslužby. 



UNIVERZÁL, výrobné družstvo invalidov 
Levoča
Družstvo vzniklo 5. decembra 2000. Za-
mestnáva občanov so zdravotným postih-
nutím. Vyrába obálky z papiera. Prenajíma 
hnuteľný majetok, zaoberá sa drobnými 
montážnymi prácami výrobkov a kooperač-
nými prácami.

UNIVERZÁL, výrobné družstvo nevidia-
cich Levoča
Družstvo vzniklo 30. júla 2005. Zamest-
náva občanov so zdravotným postihnutím. 
Zaoberá sa drobnými montážnymi prácami 
výrobkov,  kooperačnými prácami a prenáj-
mom nehnuteľností.

ELEKTRO ĽUDIB, výrobné družstvo Bá-
hoň
Družstvo sa zaoberá od 19. apríla 1993 výro-
bou elektrotechnických výrobkov, prístrojov 
a poistiek, výrobou drobných výrobkov z ocele 
a neželezných kovov a tiež drobnými montáž-
nymi a baliacimi prácami. 

LIPTOVSKÉ AUTODRUŽSTVO, výrobné 
družstvo Liptovský Mikuláš
Jeho predchodcom bolo výrobné družstvo 
MONTÁŽA Žilina. V  súvislosti s  trans-
formáciou vzniklo 5 nových samostatných 
družstiev ku dňu 1. novembra 1992. Do 
Liptovského autodružstva prešlo 24 členov. 
Činnosť bola zameraná najmä na opravy 
a  údržbu motorových vozidiel všetkých 
druhov, sprostredkovanie obchodu a  slu-
žieb. Neskôr rozšírili činnosť aj o  emisné 
kontroly, na prípravu vozidiel na STK, pre-
daj motorových vozidiel značky LADA, ich 
záručný a pozáručný servis. 

SPEKTRUM, výrobné družstvo Prešov
Družstvo sa zaoberá stavebnou výrobou od 
svojho vzniku 30. mája 1997. V  súčasnej 
dobe realizujú stavby na kľúč, zateplenia 
budov, vysokoodolné izolácie plochých 
striech.

VZORODEV, výrobné družstvo Spišské 
Podhradie
Družstvo vzniklo v  roku 1951. Od svojho 
začiatku bola produkcia rôznorodá, okrem 
zákazkového šitia odevov a  konfekcie sa 
družstvo venovalo aj výrobe ručne tkaných 
ľudovoumeleckých výrobkov. V  90-tych 
rokov sa výroba preorientovala na zahranič-
né trhy. V  súčasnosti sa venuje prenájmu 
nehnuteľností. 

DRUNA, výrobné družstvo Bratislava
Od 12. decembra 1950 sa zaoberá výrobou 
nábytku (nábytok kovový, sedací a  lôžkový, 
drevený nábytok), výrobou interiérov a  pre-
nájmom nehnuteľností. 

KOVOTEX, výrobné družstvo Trenčín
Družstvo vzniklo 25. júna 1960. Zaoberá sa 
výrobou súčiastok a  drobných kovových vý-
robkov, hodinkových náramkov, zlatníckou 
výrobou a tiež šitím pracovných odevov, bieliz-
ne a galvanickým pokovovaním zlata a niklu.

STAVOPOL, výrobné družstvo Košice
Družstvo bolo založené v lete 1989 ako profe-
sijný podnik pre služby. V roku 1991 sa rozde-
lilo na 5 malých družstiev, pričom najsilnejšia 
skupina, ktorá sa zaoberala stavebníctvom sa 
osamostatnila pod názvom Stavopol. Družstvo 
sa od svojho vzniku presadzovalo pre realizácií 
stredne veľkých stavieb a  kulminovalo v  ro-
koch 1996 – 2000. V tomto čase zrealizovalo 
viac akcií, napríklad budovu Slovenskej pois-
ťovne, Slovenskej sporiteľne v  Košiciach. Po 
poklese záujmu o podnikateľské stavby reali-
zovalo svoju činnosť v zahraničí, hlavne v Ne-
mecku a Holandsku. Po roku 2000 sa družstvo 
preorientovalo na stavbu vlastných objektov 
a  ich prenájom. V  súčasnou činnosťou druž-
stva je prenájom budov. Za pozornosť stojí 
skutočnosť, že zakladateľom družstva a prvým 
predsedom bol Ing. Presalovič, ktorý je pred-
sedom dodnes už 24 rokov. 

VZORODEV, výrobné družstvo Topoľčany
Družstvo vzniklo 29. októbra 1951. Venuje sa 
výrobe pánskej, dámskej a detskej ľahkej a ťaž-
kej konfekcie, prenájmu priestorov a poskyto-
vaniu účtovníckych služieb. 

KOGÁL, výrobné družstvo Liptovský Mi-
kuláš
Je družstvo s osemnásťročnou činnosťou. Od 
svojho vzniku podniká v oblasti koženej výro-
by, plastov a gumy. Zameriava sa na obchod 
s tovarom všetkého druhu a sprostredkovanie 
obchodu.

ROZKVET, výrobné družstvo Banská Bystrica
Dvadsať nadšencov založilo v  roku 1956 
družstvo invalidov pod názvom SLUŽBA 
v Banskej Bystrici, ktorého zameranie spočí-
valo výlučne v  strážení objektov iným orga-
nizáciám predovšetkým invalidmi. V ďalších 
rokoch rozširovalo svoju činnosť o  opravy 
zvukových prístrojov, brusičstvo, čistenie pe-
ria, fotoslužby. Od roku 1976 nesie družstvo 
názov ROZKVET. V  rokoch 1990 – 1993 
prešlo výraznými zmenami. Závody sa pre-
transformovali na samostatné subjekty a vy-
tvorili sa nové výrobné družstvá. Stále zamest-
náva občanov so zdravotným postihnutím. 
Dnes družstvo, tak ako vo svojich začiatkoch, 
poskytuje služby ochrany objektov. 

STRAVSERVIS, výrobné družstvo Bratislava
Družstvo vzniklo v  roku 2007. Od svojho 
vzniku sa zaoberá maloobchodom a  veľko-
obchodom, reklamnou činnosťou, čistiacimi 
a upratovacími prácami, pohostinskou činnos-
ťou, automatizovaným spracovaním dát, pro-
ducentskou činnosťou v  oblasti video tvorby, 
fotografickými prácami, kurierskými službami, 
cestnou motorovou dopravou vykonávanou 
osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie. 

VELIX, výrobné družstvo Bratislava
Družstvo vzniklo 5. júna 2002 a zameriava sa 
na výrobu textilných výrobkov, šitie paplónov, 
odevov, galantérnych výrobkov, zákazkové šitie 
a čistenie peria. 

POLYPLAST výrobné družstvo Pliešovce
Družstvo vzniklo v  roku 1994 výrobou vý-
robkov z plastov. V súčasnosti sa zaoberá spra-
covaním plastov technológiou vstrekovania, 
výrobou plastových komponentov, vákuovým 
pokovovaním plastov, výrobou vstrekovacích 
foriem. Nosnými výrobnými skupinami sú vý-
robky pre automobilový a potravinársky prie-
mysel, výrobky pre dom a záhradu, technické 
výlisky pre elektro priemysel. 

DRUDOP, stavebné a  opravárenské druž-
stvo Bratislava 
Družstvo vzniklo v   roku 1969. V úplných 
začiatkoch pre družstvo bola prioritou ob-
lasť dopravy, najmä oprava a  predaj vojen-
skej techniky a stavebná činnosť. Postupom 
času sa družstvo rozšírilo o  ďalšie činnosti 
žiadané na trhu. Dnes sa, okrem autoser-
visnej činnosti venuje aj elektromontážnym 
prácam, oprave a  predaju záhradnej tech-
niky, pričom vyniká aj bezkonkurenčnými 
cenami na trhu. Od roku 1972 nepretržite 
zabezpečuje výchovu učňovského dorastu 
pre automobilový sektor.

24 výrobné družstevníctvo
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Škola sa nachádza v  historickej časti mesta 
Bardejov. Súčasťou areálu školy je centrálna 
budova s telocvičňou, jedáleň s bufetom, ka-
derníctvo, kozmetika a športový areál. Prak-
tické vyučovanie prebieha v  dielňach, ktoré 
sa nachádzajú aj mimo areálu školy. 
V škole v súčasnosti študujú žiaci v študijných 
odboroch s  maturitou styling a  marketing, 
drevárstvo a nábytkárstvo, služby a súkromné 
podnikanie – marketing, kozmetička a vizá-
žistka, animátor voľného času, fotografický 
dizajn, grafický a  priestorový dizajn, propa-
gačné výtvarníctvo, propagačná grafika, ope-
rátor drevárskej a nábytkárskej výroby, operá-
tor stavebnej výroby, pracovník marketingu, 
umeleckoremeselné spracovanie dreva – sto-
lárske práce a v nadstavbovom štúdiu s matu-
ritou v odboroch odevníctvo, drevárska a ná-
bytkárska výroba, podnikanie v  remeslách 
a službách, vlasová kozmetika, spoločné stra-
vovanie. Žiaci tiež študujú v učebných odbo-
roch s výučným listom autoopravár – mecha-
nik, mäsiar, krajčír – pánske odevy, čalúnnik, 

stolár, manikér – pedikér, kaderník, hostin-
ský a dvojročnom ISCED (štátny vzdelávací 

program) praktická žena, výroba konfekcie, 
spracúvanie dreva, lesná výroba. 

Hlavný areál školy sa nachádza v  Poprade, 
časti Veľká. Súčasťou areálu sú dve dvojpo-
schodové budovy s  telocvičňou, dielňami, 
školskou jedálňou a športovým areálom. 
V škole v súčasnosti študujú žiaci v učebných 
odboroch autoopravár (mechanik, karosár, 
lakovník), čašník, kuchár, cukrár, kaderník 
a v študijných odboroch kuchár, čašník, pra-
covník marketingu, mechanik elektrotechnik 
(oblasť autoelektronika a oblasť silnoprúdová 
technika). Žiaci tiež študujú dennou formou 
v dvojročnom nadstavbovom štúdiu s matu-
ritou v  odboroch spoločné stravovanie, do-
pravná prevádzka, podnikanie v remeslách. 
Odborný výcvik sa zabezpečuje v  odborných 
učebniach a dielňach, ako aj v zmluvných stredis-
kách pre odborný výcvik mimo areálu školy. Škola 
má vybavené dielne a učebne pre odbory autoop-
ravár, mechanik elektrotechnik, cukrár, kaderník. 
Absolventi učebných odborov získavajú výučný 
list, absolventi študijných odborov získavajú vý-
učný list a  maturitné vysvedčenie s  možnosťou 
pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

Súkromná stredná odborná škola Bardejov

COOP PRODUKT SLOVENSKO je zriaďovateľom 
dvoch Súkromných stredných odborných škol.

Súkromná stredná odborná škola Poprad



Do družstva še dakedy nikemu 
nechcelo, Po stodoloch robic, 
nezarobic veľo.
A vtedy sme v družstve jedno 
auto mali i tovar i ľudzi na nim 
rozvažali. 

Šofér bul šikovny, ale furt mal 
smolu, Nevenoval še roboce, 
radši alkoholu.
V tym čase to išlo, radostné to 
chvile, kym ši nemal v kervi tri- 
štyri promile. 

Prišol befeľ zo správy, šicko 
co má nohy, Nech rozneše po 
dielňoch tovar aj zálohy. 
Auto pujdze do Podradza, tam 
še maľovalo, par majstroch i 
uradnikoch do auta še pchalo. 

Vešli ešči do karčmičky, vypili 
pár deci, Auto jako šarkaň ku 
Podradzu leci. 
Dobre še im išlo, bulo im ve-
selo a v dobrej náladze fáhralo 
še šmelo. 

Za Levoču traktor ten pred-
behnuc chceli, 
A do auta nákladného s farbami 
vleceli. Farby co še rozľali, červe-
né i cmave, mali našo družstev-
nici v gačoch i na hlave.

Ked ich z  auta vybírali, farba 
z  nich kapkala, tých by ani 
vlastná macer nebula poznala. 
Šickych do špitala sanitky po-
brali, Doktore jak vyjevené, na 
nich še kukali. 

Dluho to tervalo, kym ich ošet-
rili, sestričky i doktore šmie-
chom še pučili. 
S acetonom ich čiscili to ich 
bars zunulo, strakatých pacien-
toch dávno tu nebulo. 

Družstevnikom oznámili, “Ne-
ščesce še stalo,“šicko do Levoči 
ihned še zbiralo. 
Prišla pani z Podradza, ruky za-
lámala, lebo si vlastného hlopa 
nepoznala. 

Dzeci stoja pri posceli a vlastný 
dych taja, neznajú, či vidza otca 
a či papagaja. 
Týždne še míňali, kym z nich 
farbu zdreli, ked prešli bolesci, 
šmiali še v posceli. 

Opísal som krátko totu trage-
diju, By si nato spomli, te, co 
ešči žiju.

Karol Majernik – Výrobné 
družstvo Združena Spišská 

Nová Ves, r. 1979

Čriepky z histórie
Z historickej korešpondencie

Záloha na družstve
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Katalógy a výrobky družstiev 
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Z úspechov našich družstiev
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Súčasný život v združení a na družstvách
Práca v družstvách

Športové aktivity a relax 
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Výstavy, konferencie, semináre a predajné akcie

Porada, valné zhromaždenia a spoločenský život



Svinná

TECHNOPLAST
Topoľčany


